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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. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
2. Kau Luarbiasa (KA Worship)  
3. The Power of Giving (KA Worship)  
4. Lapangkanlah Tempat Kemahmu (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: SUKACITA SAAT MENABUR 
Petunjuk: Pemimpin membagikan 4 kotak yang masing-
masing isinya berbeda-beda. Benda yang diisi dalam 
kotak tersebut punya MAKNA. Pilihan benda tersebut 
hendaknya bisa menimbulkan rasa gembira, serius, 
fokus dan ambil komitmen. Kotak tersebut 
dipersilahkan memilih. Kotak boleh diisi dengan roti, 
amplop berisi uang . Peserta yang sudah terima kotak, 
pikirkanlah dengan kotaknya masing-masing. 
Diskusikanlah bila dikaitkan dengan Kata MENABUR. 
Tentu dipikirkan juga ada nuansa sukacita. 



Tujuan: Ini waktunya atau kairosnya Tuhan untuk kita 
menangkap Pesan Tuhan melalui Bapak Gembala 
tentang Kegerakan Roh Kudus. Kita percaya bahwa kita 
dipakai Tuhan untuk mendukung atau ikut 
mendoakan/berpartisipasi. Mari kita sungguh-
sungguh menaruh hati kita dan pastikan Hati kita ikut 
TAKE ACTION menabur dalam Janji iman. Percayalah 
Menabur dalam Kebaikan akan berbuah lebat . 
 

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? 
 
FINANCIAL LEAP #4 - LOMPATAN FINANSIAL #4 
THE WONDERS OF JOY - KUASA AJAIB BERSUKACITA 
 
 Sukacita (Joy) beda dengan senang (Happy). 
 Nehemia 8:11b Jangan kamu bersusah hati, sebab 

sukacita karena TUHAN itulah perlindunganmu!" 
 Do not grieve, for the joy of the LORD is your 

strength.’’ 
 
I. SUKACITA DALAM BERBUAT BAIK.  



a. Galatia 6:9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, 
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan 
menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 

b. Berbuat baik VS tidak jemu-jemu berbuat baik  
 Hanya orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik, 

yang akan menuai!  
c. Untuk mengalami Lompatan Finansial, kita harus 

sampai di level Sukacita Kerja Keras (The Joy of 
Hard Working).  

 Amsal 13:4 Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi 
sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi 
kelimpahan. 

d. Kita harus 'Staying in Love' dengan pekerjaan kita 
supaya bisa menuai.  

 Kolose 3:23  Apa pun juga yang kamu perbuat, 
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia. 

 
II. SUKACITA DALAM PENCOBAAN.  
a. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila 

setiap kita jatuh dalam berbagai pencobaan, 
b. Yakobus 1:3-4 
 Ketika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, 

bersukacitalah karena Tuhan, sebab melalui semua 
itu, Tuhan sedang mematangkan dan 
menyempurnakan kita! 

 
III. SUKACITA DALAM MENABUR 



a. Satu Dimensi Menabur : Menabur dengan 
Mencucurkan Air Mata.  

 Mazmur 126:5 Orang-orang yang menabur dengan 
mencucurkan air mata, akan menuai dengan 
bersorak-sorai. 

b. Dimensi lebih Tinggi dalam menabur : Menabur 
dengan Sukacita! 

c. YANG MEMBUAT SESEORANG BISA MENABUR 
DENGAN SUKACITA; MENABUR KARENA CINTA 
TUHAN!  

 HATI YANG CINTA DIBALIK PEMBERIAN, AKAN 
MENYENTUH HATI TUHAN.  

 YANG CINTANYA MENGGEBU-GEBU PADA TUHAN, 
PASTI AKAN MEMBERI DENGAN MENGGEBU-
GEBU  DELIGHTFUL GIVING! 

 2 Korintus 8:1-5  
  1 Korintus 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: "Apa 

yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak 
pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak 
pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang 
disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi 
Dia." 

 Mulai sekarang, memberilah dengan sukacita 
karena cinta Tuhan! 

 1 Korintus 13:3  
     
PERTANYAAN: Mengapa sebagai anak-anak Tuhan, 
setiap kita senantiasa diajarkan untuk selalu bersyukur 



dan bersukacita dalam segala sesuatu? Lalu 
bagaimanakah dengan Anda? Apa hubungan antara 
bersyukur dan bersukacita dengan mengalami lompatan 
keuangan? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan sehingga kuasa ajaib bersukacita yang 
daripada Tuhan itu nyata atas hidup setiap kita! 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. Kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat meresponi 

sehingga menerima anugerah Tuhan 
6. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 
7. Unlimited Conference 13-15 September 2022 

supaya terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat 
8. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
9. Permohonan doa jemaat 



KESAKSIAN: 

 
IMAN MEMBAWA ANAK MENJADI PERIAS/MAKE UP 
DAN TUHAN SEDIAKAN DANA UNTUK KURSUS  
 
Shalom, saya Ibu Indahwati anggota Keluarga Allah 
Madiun, saya mau menyaksikan tentang anak saya yang 
perempuan beberapa waktu lalu tiba-tiba diberhentikan 
dari tempat kerjanya. Dia pun bingung karena dia tidak 
membuat kesalahan apapun yang merugikan di kantor 
tersebut. Sebagai ibu saya sedih, namun saat itu saya 
teringat akan pengajaran-pengajaran dari Ps. Obaja, dan 
juga pengajaran dari Ps. Nita yang mengatakan 
“menguncap syukurlah karena dari mengucap syukur itu 
akan timbul iman yang lebih kuat.” Saya belajar memuji 
Tuhan, saya menyanyikan setiap hari, hati saya terhibur 
dan saya juga mengatakan kepada anak saya “Bela 
kamu boleh hari ini tidak punya pekerjaan tapi 
percayalah dihari depan ada karya Tuhan yang besar 
dan ada sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan bagi 
kamu lebih besar lagi.” Saya tiba-tiba diingatkan oleh 
Tuhan di Yesaya 60:4 yang mengatakan salah satunya 
“anak perempuanmu digendong.”  Setiap pagi dan 
malam saya selalu memperkatakan Yesaya 60 “Bela 
digendong Tuhan Yesus dibawa naik-naik di dalam 
pekerjaan sebagai seorang make up artis, manten, 
pesta.” Karena memang keahlian putri saya Bela adalah 
merias/make up disitu saya berkata “Ini saatnya Bela 



Tuhan mau membawa kamu naik-naik dan lebih naik, 
lebih lagi kamu akan dibawa jadi orang yang merias 
make up manten yang terkenal di kota Surabaya, saya 
sebutkan di kota Solo, dikota Yogya diseluruh kota-kota 
di Indonesia. Tuhan jawab doa saya, tiba-tiba anak saya 
Bela mendapatkan job sebagai rias manten 3 klien 
sekaligus. Sungguh saya bersyukur. Lalu Bela minta ijin 
untuk ikut kursus make up agar keahliaannya makin 
berkembang. Kursus make up tidaklah murah, butuh 
dana sekitar 25 juta. Saya bawa dalam doa bagaimana 
untuk dana tersebut. Tuhan ingatkan bahwa sebelum 
hal ini terjadi sebenarnya Tuhan sudah sediakan 
dananya. Beberapa bulan yang lalu 1 rumah kami 
dikontrak seseorang dan itu jumlahnya 47.000.000. 
Saya kembali terkagum akan karya Tuhan. Puji Tuhan 
Bela bisa kursus make up, semua karena Tuhan Yesus. 
Mari Saudara kita ikuti setiap kegerakan yang ada di 
gereja kita dan alamilah mujizat besar. Tuhan 
memberkati.  
Narasumber Kesaksian : Ibu Indahwati – Pelayan 
Tuhan KA Madiun. 
 
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) 


