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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. Tak Ada Tandingannya (KA Worship) 
2. Kau Luarbiasa (KA Worship) 
3. Menyentuh Hati Tuhan (KA Worship) 
4. Pondok Daud (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: TEROBOSAN ROHANI 
Petunjuk: Pemimpin yang memandu jalannya ice 
breaker kali ini, meminta anggota menyiapkan tali untuk 
sedikit bermain yang kita kenal lompat tali. Untuk 
beberapa kali tali diatur mulai jarak pendek dan terus 
diangkat lebih tinggi lagi. Tali di posisi jarak tertinggi, 
maka apa yang harus dilakukan ? Diskusikanlah! 
Tujuan: Mari kita renungkan kehidupan kita masing-
masing. Pada saat masalah bertumpuk-tumpuk atau 
selalu dalam kegagalan, atau sedang di Padang 
GURUN. Percayalah ada Tangan Tuhan dan Kebaikan 
Tuhan yang menyertai kita. Mari kita semua/anggota 



kelompok sel selalu punya hati yang baik dan juga 
selalu terbuka untuk karya Tuhan di 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? 
 
RELIEF FOR YOUR SOUL #2 - KELEGAAN BAGI JIWAMU 
#2 
PADANG GURUN KEHIDUPAN 
 
I. GAMBARAN KEADAAN GURUN. 
A. ARTI GURUN : Padang luas yang tandus/padang 

pasir. 
B. Gurun sering dipakai menggambarkan 

proses/pergumulan kehidupan. 
C. GURUN DICIPTAKAN KARENA ADA MAKSUD 

TUHAN YANG SPESIAL.  
 
II. YANG BISA KITA PELAJARI DI PADANG GURUN. 
1. TUHAN SERING MEMAKAI PADANG GURUN 

UNTUK MENARIK PERHATIAN. 
 Hosea 2:7,10,13  
 Mazmur 63:1-3  



2. TUHAN MEMAKAI PADANG GURUN UNTUK 
MELATIH KITA DEMI KEBAIKAN. 

 Ulangan 8:14-16  
3. PADANG GURUN; TEMPAT TUHAN 

MENUNJUKKAN KASIHNYA YANG AJAIB.  
 Nehemia 9:19-21  
 
III. YANG HARUS DILAKUKAN SELAMA BERADA DI 

PADANG GURUN. 
1. PERSIAPKAN HATI UNTUK TUHAN. 
 Yesaya 40:3  
 Miliki hati yang lembut yang mau diajari Tuhan. 
- Mazmur 95:8 Janganlah keraskan hatimu seperti di 

Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun,  
2. MENYENANGKAN HATI TUHAN LEWAT UCAPAN 

SYUKUR. 
 Mazmur 78:40 Berapa kali mereka memberontak 

terhadap Dia di padang gurun, dan menyusahkan 
hati-Nya di padang belantara! 

     
PERTANYAAN: Sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita 
tetap diijinkan untuk mengalami PADANG GURUN 
KEHIDUPAN? Lalu apa yang menjadi respon Anda? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan kita 
lakukan sehingga janji firman Tuhan itu digenapi dalam 
hidup setiap kita sekalipun kita diijinkan Tuhan untuk 



mengalami Padang Gurun Kehidupan? 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: 

 
ADA MUJIZAT SAAT BERADA DALAM TUNTUNAN 
TUHAN 
Shalom semuanya, saya mau menyaksikan bagaimana 
kebaikan Tuhan yang saya terima, saat tanggal 03 Juni 



2022. Tanggal 2 Juni sewaktu kami bertugas sebagai 
pelayan Tuhan di KKR 10 hari, saat jemaat sudah selesai 
didoakan, Ps Andri dari mimbar mengatakan “saya 
tutup doa, untuk yang sudah mau pulang silahkan, siapa 
yang masih mau berendam dalam hadirat Tuhan dan 
yang mau didoakan silahkan tinggal.”  
Saya jalan ke dekat mimbar untuk didoakan Bu Susan, 
saat itu saya dengan Bu Susan tidak kenal sama sekali. 
Saat Bu Susan pegang saya, Bu Susan membisikan di 
telinga saya: “Tuhan bilang ngapain kamu bingung nak”, 
bicaranya pelan tapi dalam sekali, setelah itu diulang 
lagi: “Ngapain kamu bingung, kuatir”. Saya tidak bisa 
tahan, langsung menangis terus. “Tuhan yang akan 
menyediakan semuanya, Allahmu Allah Elshaddai Allah 
Maha Besar, Tuhan yang akan menyediakan dan 
menolongmu “. Saya  jawab “Amin dalam nama Tuhan 
Yesus , aku terima dengan iman!” Kemudian Bu Susan 
doakan saya: “Dalam nama Tuhan Yesus cabut segala 
bebannya sampai ke akar-akarnya”, saya aminkan. 
Sebelumnya, saya mau cerita, kami sedang kesulitan 
keuangan dikarenakan ada 2 kejadian yang terjadi, 
bukan karena kesalahan kami, mengakibatkan dana 
kami terHOLD yang lumayan banyak, yang satu menurut 
kami 2 digit, yang kedua tidak  terlalu banyak tapi 
lumayan bikin saya dimarahin suami, karena 
sebenarnya kejadiannya kami mau menolong orang lain. 
Pernah suatu ketika kita mau pergi pelayanan, uang 
tinggal 50 ribu, saya doa malamnya, “Tuhan besok 



gimana buat bayar parkir sama bensin?” Puji Tuhan, 
Minggu  pagi ada masuk orderan collagen dari Ibu Polisi 
Kasat Intel di Cirebon (ini saya juga tidak kenal 
sebenarnya, tidak  pernah ketemu juga). Terimakasih 
Tuhan, kami bisa berangkat pelayanan malah berlebih.  
Saat Minggu 29 Mei kami berangkat pelayanan usher 
ibadah jam 8 pagi, selesai  pelayanan saya jemput anak-
anak di kids impact, saya ajak mereka turun untuk 
menunggu suami yang lanjut pelayanan di Kids Impact 
IR 2 dan IR 3. Saat menunggu suami, anak saya yang 
nomor 2 minta ke toilet, ternyata dia mual dan muntah 
banyak sekali.  Muntah-muntah sampai 6 kali, saya cari 
obat di apotek. Selesai suami pelayanan, saya ceritakan 
dan liat Elsa sudah pucat sekali dan kami ke IGD RS, dan 
Elsa harus dirawat karena kekurangan  cairan dan panas 
tinggi. Di RS saya terus dalam hadirat Tuhan, kami pilih 
kelas perawatan paling rendah agar biayanya tidak 
terlalu besar. Puji Tuhan, teman satu kamar juga 
seiman, saat saya pujian penyembahan, malah 
memberkati dia yang sudah jauh dari Tuhan. Sekarang 
dia sering chatting menanyakan link KKR gereja kita. 
Satu masalah belum selesai, ada masalah baru lagi, kami 
butuh uang kok malah keluar uang. Sepulang dari RS, 
saya dan suami tetap komitmen datang KKR dengan 
anak-anak, walau saya belum melihat pertolongan 
Tuhan. Saya bingung bagaimana untuk bayar sekolah 
anak-anak, bayar kuliah anak saya di Solo yang juga mau 
retreat. Sekolah juga sudah kasih form pembelian buku 



untuk anak kami yang naik kelas 6 SD dan masuk kelas 1 
SD, tapi saya tetap pegang Roma 8:28. Tuhan tidak 
pernah berubah kasih setiaNYa selama-lamanya. 
Puji Tuhan, tanggal 3 Juni, saya dihubungi seseorang 
yang mau memberkati saya karena ucapan syukurnya. 
Dia memberkati saya 3 kali lipat dari biaya pengobatan 
RS anak saya kemarin. Padahal saya tidak cerita ke 
siapa-siapa, saya hanya cerita pada Tuhan. Tuhan kita 
Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, bagi Tuhan tidak ada 
yang mustahil. Hanya mengandalkan Tuhan. Selalu 
semangat mengikuti kegerakan yang diadakan gereja 
kita, doa puasa 40 hari dan KKR 10 hari, segala hormat 
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus 
memberkati 
 
Narasumber Kesaksian : Bp. Kristian/Ibu. Endah (Peltu 
Usher GBI KA Jakarta) 
 
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) 


