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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Ku Punya Visi  
2. Diberkati untuk Menjadi Berkat (KA Worship) 
3. Rasa Kasih Tuhan (KA Worship)  
4. Iman Tak Pernah Gagal (KA Worship) 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: FOKUS PADA VISI TUHAN 
Petunjuk: Siapkan sebuah gambar yang belum selesai, 
misalnya gambar seekor kuda yang belum ada ekornya, 
belum ada telinganya, atau belum ada matanya. 
Beberapa spidol berwarna untuk menyelesaikan 
gambar tersebut. 
Pemimpin meletakkan gambar tersebut pada dinding 
atau pada sebuah papan tulis, kemudian ia memilih 
beberapa orang dari anggota komsel yang akan 
melakuan permainan itu. Tugas mereka itu ialah 
menyelesaikan gambar tersebut. Masing-masing dapat 
melihat dan mencari kekurangan pada gambar  itu, 



tetapi tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. 
Pemimpin permainan memberitahukan kepada mereka  
satu per satu secara pribadi dengan berbisik bahwa 
mereka harus menyelesaikan  gambar itu, misalnya: 
ekor. Tugas mereka hanya menyelesaikan satu bagian 
saja, misalnya ekor, atau telinga, atau mata (Catatan: 
Menyelesaikan bagian yang belum ada pada gambar itu 
dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang). Setelah 
selesai memberitahukan hal-hal yang harus dikerjakan, 
mereka diminta berdiri di suatu tempat yang diberi jarak 
dari gambar tersebut. Kemudian masing-masing diberi 
sebuah spidol yang warnanya berlainan. Mata mereka 
ditutup dengan sapu tangan. Secara bergiliran mereka 
berjalan mendekati gambar tersebut, tetapi 
sebelumnya mereka mengelilingi gambar itu beberapa 
kali. 
Tujuan: Sebagai peringatan bagi orang-orang Kristen 
bahwa dengan mata jasmani yang tertutup, kita mudah  
dipermainkan dan ditertawakan oleh orang-orang 
dunia. Demikian pula dengan mata rohani yang 
tertutup, dan mata rohani yang tertutup bicara tentang 
visi, hidup tanpa visi yang daripada Tuhan, kita dengan 
mudah dapat dipermainkan si iblis. Kita akan tersesat 
dan menyimpang dari tujuan Tuhan atas hidup kita. 
 

S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50-

60 Menit)  



GOL  : Semua yang hadir melakukan dan mengalami 
kebenaran Firman Tuhan. 
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran 
yang disampaikan minggu lalu? 
 
HOW TO HAVE A MEANINGFUL LIFE #1 
BAGAIMANA HIDUP YANG BERARTI #1 
VISION FOR ETERNAL SUCCESS 
VISI UNTUK SUKSES KEKAL 

 
I. LURUSKAN FOKUS HIDUP ANDA! 
a. FOKUS HIDUP SAULUS BERBEDA DENGAN FOKUS 

HIDUP PAULUS. 
 Filipi 3:5-6 5 disunat pada hari kedelapan, dari 

bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, 
tentang pendirian terhadap hukum Taurat AKU 
ORANG FARISI, 6 tentang KEGIATAN AKU 
PENGANIAYA JEMAAT, tentang kebenaran dalam 
mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. 

 Filipi 3:7-8 7 Tetapi apa yang dahulu merupakan 
keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi 
karena Kristus. 8 Malahan segala sesuatu 
kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus 
Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya. 
Oleh karena Dialah aku telah melepaskan 
semuanya itu dan menganggapnya sampah, 
supaya aku memperoleh Kristus, 

b.   VISI SUKSES KEKAL. 



II. KESUKSESAN SESEORANG SANGAT DITENTUKAN 
DARI VISI SESEORANG. 

a. SEJAUH APA VISI SESEORANG, SEJAUH ITU 
KESUKSESAN YANG BISA DIA CAPAI. 

 SUKSES YANG PALING TINGGI ADALAH SUKSES 
KEKAL! 

b. KISAH ORANG KAYA DAN LAZARUS YANG MISKIN. 
 Lukas 16:19-25 19 "Ada seorang kaya yang selalu 

berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap 
hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20 Dan ada 
seorang pengemis bernama Lazarus, badannya 
penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah 
orang kaya itu, 21 dan ingin menghilangkan 
laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang 
kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan 
menjilat boroknya. 22 Kemudian matilah orang 
miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke 
pangkuan Abraham. 23 Orang kaya itu juga mati, 
lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara 
di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh 
dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di 
pangkuannya. 24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa 
Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, 
supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air 
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat 
kesakitan dalam nyala api ini. 25 Tetapi Abraham 
berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah 
menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, 



sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia 
mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 

1. ORANG KAYA = SUKSES DI BUMI, GAGAL Di 
SORGA. 

 INILAH PENYEBAB KENAPA DIA GAGAL TOTAL DAN 
MENDERITA SELAMANYA: KARENA DIA 
TERLAMBAT UNTUK MEMANDANG KE ATAS! DIA 
TIDAK PUNYA VISI UNTUK PERKARA-PERKARA DI 
ATAS! 

- Kolose 3:1-2 1 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan 
bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di 
atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan 
Allah. 2 Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan 
yang di bumi. 

2. LAZARUS YANG MISKIN: GAGAL DI BUMI, TAPI 
LOLOS MASUK SORGA. 

 MASUK SORGA ITU PASTI BAGI KITA YANG 
PERCAYA! ADA YANG LEBIH PENTING DARI PADA 
MASUK SORGA, YAITU MENJADI APA DI DALAM 
KERAJAAN SORGA! 

3. ABRAHAM: SUKSES DI BUMI, SUKSES DI SORGA! 
     
PERTANYAAN: Visi apakah yang Tuhan berikan atas 
hidupmu di bumi ini? Lalu sejauh mana Anda 
menangkap dan meresponi visi yang Tuhan berikan itu? 
Sharingkan! 
 



APLIKASI: Setelah mendengar dan mengerti firman 
Tuhan minggu ini, maka apakah yang menjadi komitmen 
Anda untuk menanggapi setiap visi yang Tuhan taruh 
dalam segala aspek hidupmu? Tulis dan sharingkan! 
  
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 

DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompok sel untuk berdoa profetik;
1. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
2. Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta 

jiwa diselamatkan 
3. Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta 

pelayan Tuhan Keluarga Allah 
4. Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh 

pelayan Tuhan  
5. Semua kegiatan dan program yang sedang 

dijalankan di gereja kita 
6. Permohonan doa jemaat 

 

KESAKSIAN: 

Shallom saudara-saudara terkasih. 
Saya adalah seorang pengusaha bahan bangunan di 
kota Solo. Pada tahun 2018 saya rindu untuk dapat 
memiliki sebuah workshop + Gudang + kantor yang 
layak, luas dan terintegrasi menjadi 1 tempat, karena 
workshop, gudang dan kantor saya saat itu berada di 3 



tempat berbeda yang kecil dan sempit, yang terpisah 
dengan jarak yang lumayan jauh, sehingga banyak 
waktu terbuang untuk mobilitas antara ke 3 tempat 
tersebut. 
Keputusan untuk membangun workshop + Gudang + 
kantor ini sebenarnya sudah di hati saya selama 
bertahun-tahun, dan sering pasang surut, karena dana 
yang dibutuhkan untuk membangun benar-benar di luar 
kemampuan saya.  
Awal tahun 2019, ketika saya mendengar pastor 
Jonathan berbicara tentang Rhema tahun 2019 adalah 
tahun record breaking miracles, saya tangkap sungguh2 
rhema tersebut dari Tuhan, dan tiba-tiba saya jadi 
mendapatkan keberanian luar biasa untuk untuk 
mengambil langkah iman untuk membangun 
workshop+Gudang+kantor di suatu lahan seluas 
8000m2 yang memang sudah lama saya cicil beli secara 
bertahap bertahun-tahun. Padahal waktu itu, saya 
hanya punya dana sebesar 30% dari total Rencana 
Anggaran Biaya pembangunan yang dibutuhan dan saya 
juga tidak diperbolehkan untuk meminjam dana dari 
bank oleh orang tua saya. Orang tua saya pernah trauma 
terlilit hutang bank yang besar puluhan tahun yang lalu, 
dan ditolong Tuhan sehingga bisa menyelesaikan 
hutang tsb. Dan sejak itu orang tua saya berjanji kepada 
Tuhan tidak akan pernah berhutang bank lagi, dan selalu 
mengingatkan saya untuk juga tidak pernah berhutang 
kepada bank. 



Pada bulan Januari 2019, pastor Jonathan berbicara 
tentang menabur benih prophetic, saya langsung 
memutuskan untuk ikut menabur tanpa pikir panjang. 
Kemudian Tuhan berikan dalam hati saya suatu angka 
nominal yang saat itu nilainya sangat besar bagi saya, 
untuk saya jadikan benih prophetic. Walaupun 
sebenarnya jika dipikir-pikir, saya saat itu sedang 
jelasjelas kekurangan dana untuk membangun, 
sehingga membutuhkan setiap rupiah dari penghasilan 
yang saya dapat untuk membangun, tetapi saya malah 
mengambil komitment untuk menabur benih profetic 
yang tidak sedikit bagi saya setiap bulannya. Itu semua 
karena saya benar-benar percaya dan mengimani 
bahwa Tuhan akan ikut campur tangan dan mampu 
melakukan record breaking miracles di tengah semua 
kesulitan dan keterbatasan saya dalam pembangunan 
workshop+Gudang+kantor saya. 
Pada bulan Juli 2019, proses pengajuan IMB selesai, dan 
pembangunan workshop+Gudang+kantor saya pun 
dimulai. Dengan bermodalkan hanya 30% dana yang 
siap dan sisanya iman, pembangunan saya rencanakan 
dan imani selesai dalam 18 bulan, tanpa berhutang. 
Walaupun pendapatan usaha saya per bulan saat itu 
tidak sampai separuh dari biaya pembangunan bulanan 
yang diperlukan, saya percaya melalui perkenanan 
Tuhan dan jika saya mau berusaha sungguh-sungguh, 
Tuhan pasti buka jalan.  



Baru beberapa bulan berjalan, Tuhan ijinkan pandemi 
covid 19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Selama 3 
bulan pertama pandemi, hampir semua business bahan 
bangunan terdampak, tak terkecuali business saya. Tapi 
saya tetap percaya, Roma 8:28 bahwa segala sesuatu 
bekerja untuk kebaikan orang yang mau percaya pada 
Nya. Sehingga pada 3 bulan pertama masa pandemic 
tersebut, malah bisa saya manfaatkan untuk 
mendapatkan harga bahan bangunan yang saya 
butuhkan dengan harga yang sangat-sangat murah di 
bawah harga Rencana Anggaran Biaya yang telah 
direncanakan. Ya, rencana Tuhan baik, sungguh baik.  
Memasuki akhir Mei 2019, business saya yang awalnya 
terdampak dengan pandemic, mulai pulih. Bahkan mulai 
bulan Juni 2019 dan seterusnya omset kami malah kian 
bertumbuh, kian hari makin  pesat, kian hari makin 
kewalahan dengan order yang masuk. Wow, saya dibuat 
kagum oleh kuasa Tuhan. Di tengah pandemic, justru 
usaha saya bertumbuh lebih pesat daripada tahun-
tahun sebelumnya. 
Dana pembangunan sebesar 30% yang saya miliki di 
awal harusnya hanya bisa mengcover biaya 5.5 bulan 
pertama dari total 18 bulan masa pembangunan, dan 
setelah itu saya harus memikirkan sendiri bagaimana 
cara membiayai sisa biaya pembangunannya,. Tetapi 
sungguh hebat dan ajaib Tuhanku, tagihan bulanan 
biaya pembangunan workshop setelah 5.5 bulan selalu 
dapat saya bayar 100% dan tepat pada waktunya, tanpa 



berhutang. Bahkan di bulan ke 16 sejak pembangunan 
dimulai, Tuhan ijinkan saya untuk dapat membeli tanah 
tetangga yang ditawarkan ke saya (lokasinya sebelah 
persis lokasi pembangunan workshop yang baru). 
Sungguh saya takjub dan terheran-heran, akan kebaikan 
dan kemurahan hati Nya. 
Tepat 18 bulan sejak pembangunan dimulai, pada 
Januari 2021 workshop+gudang+kantor baru saya jadi, 
lunas tanpa hutang. Bahkan yang luar biasanya, tidak 
hanya jadi bangunan saja, tapi juga beserta dengan isi 
mesin-mesin dan peralatan yang baru, plus bonus lahan 
baru untuk rencana perluasan di masa dekpan. Padahal 
dahulu, sebelum saya menangkap rhema record 
breaking miracles, memimpikannya saja saya tidak 
berani. Karena untuk membiayai pembangunan 
bangunannya saja saya tidak punya dananya, apalagi 
bermimpi mengisinya dengan mesin dan peralatan baru 
dan beli tanah sebelah ketika masa pembangunan 
masih berlangsung. 
Kunci saya adalah percaya. Kalau saya tidak percaya 
bahwa Tuhan mau dan mampu melakukan record 
breaking miracles ini dalam hidup saya, maka tidak akan 
pernah ada kisah mujizat yang memecahkan rekor 
terjadi dalam hidup saya. Tetapi karena saya percaya, 
saya tangkap dengan iman rhema firman Tuhan ini, mau 
menabur benih prophetic dan berusaha dengan 
sungguh-sungguh sesuai dengan petunjuk Tuhan, 
record breaking miracles pun terjadi dalam hidup saya. 



Ya, mujizat seperti itulah yang Tuhan kerjakan dalam 
hidup saya di tahun 2019 -2021. Bukan karena saya 
mampu, bukan karena saya layak, tapi karena Tuhan 
Yesus baik dan murah hati yang melayakkan setiap kita. 
Mari kita datang kepada Nya, menyerahkan setiap 
impian kita kepada Nya dan makin melekat di dalam Dia. 
Saya percaya Tuhan memberi kita pemeliharaan yang 
sempurna. Dan tersedia berkat yang tak pernah putus, 
uninterrupted blessings, bagi setiap anak-anak Tuhan 
yang mengandalkan Nya dan mau berusaha. Terpujilah 
nama Tuhan! 
 
Narasumber Kesaksian : NN Jemaat GBI Keluarga 
Alllah Solo 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota 
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan dan 
program yang sedang dijalankan di gereja kita.    
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


