05 JUNI 2022

S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Anggur Baru
2. Tak Ada Tandingannya (KA Worship)
3. KasihMu Bapa (KA Worship)
4. Roh Kudus Datanglah (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: WARNA MINUMAN
Petunjuk: Pemimpin mengajak anggota sel untuk sedikit
merenungkan pentingnya air bagi tubuh. Bagikanlah air
mineral dalam gelas kecil dan sebagai minuman awal.
Setelah itu bagikanlah minuman dengan berbagai rasa,
mungkin rasa jeruk atau lainnya, mungkin dengan rasa
soda, Coca cola, dll.
Perhatikanlah bagaimana perbedaan air putih ke air
dengan berbagai rasa. Mari diskusikan dan coba
renungkan bagaimana MUJIZAT DI KANA TUHAN YESUS
MENGUBAH AIR MENJADI ANGGUR.

Tujuan : Saat seluruh anggota komsel mendapatkan
Anggur Baru dalam kehidupannya maka terjadilah
perubahan hidup. Utamanya hidupnya penuh BELAS
KASIHAN kepada jiwa-jiwa, mengalami Sukacita
penuh dalam hidupnya.
S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (5060 Menit)
GOL
: Semua yang hadir melakukan dan mengalami
kebenaran Firman Tuhan.
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran
yang disampaikan minggu lalu?
NEW WINE
ANGGUR BARU

I.

a.

b.



ANGGUR BARU SUKACITA
PERKAWINAN DI KANA (Yesus dan ibuNya berada
disana)
Dimana Yesus berada, di situ sukacita melimpah!
SAMA HALNYA DENGAN YESUS, ROH KUDUS
ADALAH PRIBADI YANG MENYENANGKAN DAN
MEMBAWA SUKACITA YANG BESAR.
Roma 14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal
makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera dan SUKACITA OLEH ROH KUDUS.

-



II.

a.



b.

III.

a.

b.

Kisah Para Rasul 13:52 Dan murid-murid di
Antiokhia PENUH DENGAN SUKACITA DAN DENGAN
ROH KUDUS.
Anggur Baru pertama yang Roh Kudus ingin
kerjakan di tengah-tengah kita: ANGGUR BARU
SUKACITA!
ANGGUR BARU BELAS KASIHAN
PERKAWINAN KANA (Yesus lakukan mujizat air
jadi anggur)
Salah satu rahasia hidup kita bisa dipakai Tuhan
menjadi saluran mujizat? Yaitu hati yang penuh
belas kasihan!
Matius 9:35-36 – Hati Yesus sama dengan hati Roh
Kudus: penuh dengan belas kasihan.
Inilah Anggur Belas Kasihan yang mengerjakan
Mujizat yang luarbiasa!
ANGGUR BARU MUJIZAT
Yesus lakukan mujizat di perkawinan kana
Yohanes 7:38-39
Yohanes 2:9-10 Setelah pemimpin pesta itu
mengecap air, yang telah menjadi anggur itu — dan
ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayanpelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya —
ia memanggil mempelai laki-laki,

PERTANYAAN: Menurut Anda, apa saja faedah yang
bisa kita peroleh saat anggur baru yang daripada Tuhan
itu limpah atas hidup kita? Lalu, sudahkah hidupmu
dipenuhi oleh anggur baru itu? Sharingkan!
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang
akan Anda lakukan sehingga anggur baru yang daripada
Tuhan itu dinyatakan atas seluruh aspek kehidupanmu?
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.
Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS
7.
Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal
8.
Doa Puasa Massal 40 Hari 9 Mei - 17 Juni
9.
Permohonan doa jemaat

KESAKSIAN:
DOA PUASA MEMBAWA MUJIZAT BERTUBI-TUBI
DATANG DALAM HIDUP SAYA
Shalom, perkenalkan nama saya Krisno Wahyu Utomo
sering dipanggil teman-teman saya di Jogja dengan Koh
John dan saat ini saya berjemaat di GBI KA Jogja.
Hari ini saya mau membagikan kebaikan Tuhan dalam
kehidupan saya yang Tuhan kerjakan di tahun 2020
hinggan 2021 dimana saya melihat dengan jelas bahwa
pekerjaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Hal
ini dimulai ketika waktu itu HUT Youth dan Kid Impacts
di kota Jogja. Setelah selesai event tersebut, Tuhan
berbicara kepada saya waktu itu dan saya sedikit kaget
pada waktu itu. Karena apa? Sudah lama sekali saya
tidak mendengar secara audible seperti itu. Pada waktu
itu, Tuhan berkata dengan jelas kepada saya seperti ini:
John, apa yang ingin Aku lakukan di akhir tahun ini
untukmu? Perkataannya seperti itu. Dan waktu itu saya
berbicara kepada Tuhan. Tuhan, dalam waktu dua bulan
apa yang memang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupku
dan Tuhan berbicara dengan jelas seperti itu, Maukah
kamu melakukan sesuatu dan Aku akan melakukan
untukmu sesuatu itu. Dan waktu itu saya mulai berpikir
dalam hatinya, apa yang ingin saya kerjakan untuk
Tuhan.
Nah, akhirnya saya berkomitmen dengan Tuhan bahwa
saya akan berdoa puasa selama 40 hari. Dan luar
biasanya di hari ketiga ketika saya memulai doa puasa

tersebut, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa
dalam kehidupan saya, yaitu masalah pertanahan di
kota Solo, yaitu di rumah saya itu bisa selesai dengan
cepat padahal waktu itu dalam waktu 1 bulan saya urus
itu tidak selesai. Saya harus ke kelurahan, BPN,
kecamatan secara bolak-balik dan merasa capek
sekali. Akan tetapi, di hari ketiga itu bisa kerjakan dan
di hari itu juga masalah tersebut selesai. Kenapa
masalah ini bisa terjadi saudara-saudara? Jadi, pada
waktu itu ayah saya sudah membeli rumah saya di Solo
dengan lunas tapi karena kesalahan ayah saya, yaitu
surat tanah tersebut tidak dimiliki ayah saya. Waktu itu,
developer di perumahan saya menjual rumah saya
kepada orang lain. Akhirnya, kita harus mengganti
sejumlah uang pada pemilik yang baru. Pada tahun
2020, puji Tuhan mulai masuk November itu sudah
lunas dan boleh selesai dengan baik. Mujizat tidak
berhenti sampai di situ. Mujizat kedua yang Tuhan
kerjakan dalam hidup saya adalah surat tanah yang
selama ini tempat milik saya waktu itu papa saya ada
masalah juga dalam pekerjaan. Puji Tuhan di surat tanah
itu, hutang tersebut bisa terlunasi dengan baik. Hutang
ini bisa terlunasi dengan baik karena mujizat yang
ketiga.
Jadi ketika saya melakukan doa puasa, Tuhan
melakukan begitu banyak mengerjakan sesuatu. Apa itu
mujizat yang ketiga? Adik saya yang tinggal di kota
Jakarta saat ini. Dia tetapkan sebagai pegawai tetap di

sebuah bank negeri di Jakarta. Di sini saya bisa melihat
Tuhan bekerja secara dahsyat padahal waktu ketika
Tuhan mau berbicara, saya hanya berpikir apa sih yang
bisa saya kerjakan dalam waktu dua bulan?
Ternyata dalam beberapa waktu bisa mengerjakan
banyak mujizat. Mujizat tidak berhenti sampai di situ.
Kenapa? Mujizat ketiga bisa menjadi jawaban bagi
mujizat kedua karena adik saya mengalami mujizat yang
keempat. Dia diangkat sebagai pegawai tetap tapi di
akhir tahun di bulan Desember, dia sudah mendapat
THR dan THR itu sejumlah uang yang harus dibayarkan
papa saya untuk menebus surat tanah yang milik nenek
saya tadi. Saya begitu kagum dengan karya Tuhan. Dan
sampai saat itu menutup akhir tahun 2021, saya
berkomitmen dengan Tuhan seperti ini: Oke, Tuhan, aku
akan selesaikan puasa ini sampai akhir tahun. Dan yang
luar biasa, Saudara-saudara, yang pertama surat tanah
tadi itu bisa saya upgrade ke SHM dengan cara yang
cepat padahal secara manusia untuk mengurus hal itu
membutuhkan waktu yang lama. Sekali lagi, Tuhan
mengajarkan saya ketika kita bisa melihat pekerjaan
Tuhan jadi itu yang akan jadi di tengah-tengah saya
mengalami mujizat seperti ini, Iblis tidak suka.
Pada tanggal 1 Januari 2021, keluarga saya dinyatakan
positif covid-19 kecuali saya dan ayah saya. Ternyata,
Tuhan bisa tetap bekerja dan Tuhan tetap melakukan
sesuatu yang sangat luar biasa dimana saya bisa melihat
dengan jelas kakak saya itu bisa mengajari anak-

anaknya untuk berdoa sama Tuhan. Saya bisa melihat
papa mama saya bisa saling mendoakan bahkan di
tengah-tengah situasi seperti itu, papa saya diijinkan
negatif corona dan saya negatif corona. Mama saya
positif. Di situ Tuhan punya rencana, yaitu Tuhan ingin
memulihkan hubungan saya dengan ayah saya. Jadi
dalam waktu satu bulan itu, saya mempunyai hubungan
intim dengan ayah saya. Satu hal dari kesaksian ini, yaitu
ayat rhema firman ini dari Amsal 3:5-7. Dari ayat ini,
saya bisa melihat karya Tuhan luar biasa.
Saya rindu bahwa setiap apa yang kita kerjakan di dalam
Tuhan tidak akan pernah sia-sia bahkan di tahun 2022
ini saya percaya bahwa sesuatu yang besar bisa terjadi
dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara
semuanya ketika mau sungguh-sungguh mengandalkan
Tuhan, kita mau sungguh-sungguh melakukan untuk
Tuhan dan kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan
dinyatakan dalam hidup saya dan kehidupan saudara
semuanya. Demikian kesaksian saya dan Tuhan Yesus
Memberkati.
Narasumber Kesaksian : Krisno Wahyu Utomo.
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)

