


 04 DESEMBER 2022 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Langit dan Bumi Pujilah Tuhan (Praise – Symphony 

Worship) 
2. Kunaikan Syukurku (Praise – NDC Worship) 
3. Tak Terukur KasihMu Yesus 
4. KasihMu Mempesona
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: SALING MENGASIHI 
Petunjuk: Siapkan beberapa lembar koran. Setiap kali 
permainan diadakan, hanya dua peserta yang terlibat, 
sedangkan yang lain menjadi penonton. Permainan ini 
dapat dilakukan berulang-ulang. Setelah itu dua orang 
diminta maju ke depan, sebaiknya sejenis, pria dengan 
pria dan wanita dengan wanita. Selembar koran 
dihamparkan dilantai dan kedua orang itu berdiri di 
atasnya. Mereka tetap berdiri di atas koran sambil 
merobeknya menjadi setengah dan mereka berdua 
berdiri di atas koran yang tinggal setengah itu. 
Kemudian koran itu dirobek lagi menjadi seperempat, 



makin lama kertas koran itu makin kecil. Kedua peserta 
itu berdiri semakin dekat sampai mereka berpegangan 
tangan. Kalau lembaran koran itu tidak dapat dirobek 
lagi menjadi lebih kecil, maka kedua peserta tersebut 
harus berusaha mencari akal agar dapat berdiri, 
mungkin dengan menggunakan sebelah kaki atau 
berdiri dengan ujung kaki di atas kertas kecil itu. Peserta 
yang dapat tetap bertahan dan tidak jatuh selama waktu 
yang ditentukan dinyatakan sebagai pemenang. 
Tujuan: Mendidik para anggota agar saling mengasihi 
dan saling menolong, karena teladan dari Tuhan Yesus 
yang terlebih dahulu telah mengasihi dan menolong 
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? 
 
FLOOD OF LOVE #1 - BANJIR KASIH #1 
DIBANJIRI DENGAN KASIHNYA  
 
I. TUHAN MAU MENGUBAH KEKERINGAN MENJADI 

KELIMPAHAN. 
a. Yesaya 41:17  



 Banyak orang yang sedang berusaha mencari air 
tetapi gagal menemukannya. 

 Yesaya 41:18  
b. Mazmur 29:10-11  
 
II. DI BULAN NATAL INI, TUHAN MAU MEMBANJIRI 

ANDA DENGAN KASIHNYA! 
a. SEMUA ORANG MEMBUTUHKAN KASIH. 
 Kejadian 29:30-34  
 Sebagian orang yang mengalami kekosongan hati 

seperti Lea. 
b. Yohanes 4:15-18  
 Ada banyak orang yang rekening kasih dalam 

hatinya sudah nyaris kosong bahkan minus. 
c. Tuhan mau membanjiri hidup Saudara dengan 

kasihNya yang ajaib. 
 Bukalah hati untuk Tuhan sebab sekalipun orang 

terdekat anda mengecewakan anda tapi Tuhan 
tidak akan mengecewakan anda. 

- Kejadian 29:35   
- Yehuda artinya Memuji.  
- Dari Yehuda, keturunan Lea inilah, lahir orang-

orang hebat, lahir raja-raja hebat, bahkan lahirlah 
Tuhan Yesus Kristus. 

 Mari kita masuk di bulan Desember ini dengan 
Yehuda! Dengan pujian! Mari akhiri tahun 2022 ini 
dengan penuh ucapan syukur karena cinta dari 
pada Tuhan. 



 
III. NATAL ADALAH BUKTI KISAH CINTA TUHAN ATAS 

SELURUH UMAT MANUSIA. 
a. 1 Yohanes 4:9-10  
 Tidak ada bukti kasih yang lebih besar ketimbang 

memberikan anak, apalagi yang tunggal. 
b. TANTANGAN 4 M: MARI RESPONI KASIH ALLAH. 
 Roma 10:21 Tetapi tentang Israel ia berkata: 

"SEPANJANG HARI AKU TELAH MENGULURKAN 
TANGAN-KU kepada bangsa yang tidak taat dan 
yang membantah." 

     
PERTANYAAN: Hari ini, berita baik apakah yang sudah 
Anda dengar melalui rhema firmanNya? Lalu 
bagaimanakah pendapat Anda tentang Kasih Tuhan 
yang begitu besar atas hidupmu itu? Jelaskan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, 
maka respon seperti apakah yang akan lakukan untuk 
Tuhan? 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 
GLOBAL 

7. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1.000 gereja lokal 
8. Natal 23-25 Desember 2022 & Tutup Tahun 31 

Desember 2022 supaya banyak jiwa diselamatkan 
9. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

 
Shalom Keluarga Allah, perkenalkan saya Yosie Jendrah 
dan istri saya, Susan. Kami bersyukur karena kami 
bersama-sama dengan Ps. Obaja, Ps. Jonatan dan Ps. 
Nita Setiawan, kami menggembalakan pelayanan 
Keluarga Allah Global. 
Sejak dulu kami menjadi jemaat Keluarga Allah, bahkan 
melayani Tuhan bersama-sama, kami terus belajar 
untuk memiliki roh dan hati yang sederhana, hati yang 
sederhana untuk selalu taat kepada firman dan 
tuntunan Tuhan, dan juga hati yang sederhana bahkan 
mendukung kegerakan yang ada di gereja kita, termasuk 
hati yang sederhana untuk mendukung penuh setiap 
rhema yang Tuhan berikan kepada gereja kita melalui 



gembala sidang kita yaitu Ps. Obaja dan Ps. Jonatan 
Setiawan. Puji Tuhan, sejak awal kami memberikan 
hidup kami, mempersembahkan hidup kami untuk 
sepenuh waktu melayani Tuhan, sejak saat itu sungguh-
sungguh kami merasakan bahwa semua yang kami 
punya dalam hidup ini datangnya dari Tuhan, dan kami 
harus mengembalikannya, kami merasa semua yang ada 
ini hanyalah milik Tuhan dan Tuhan layak untuk 
mendapatkan yang terbaik karena Tuhan terlebih 
dahulu sudah memberikan yang terbaik dalam 
kehidupan kita semua. Di awal-awal ada panggilan, ada 
ajakan untuk kita mempersembahkan taburan berupa 
persembahan benih profetik janji iman kepada Tuhan. 
Pada waktu itu yang paling berharga yang kami punya 
adalah rumah kami, dan kami merasa dari dulu kita 
berdua selalu bersepakat bahwa, "buat apa kita ada 
dalam rumah yang bagus tetapi rumah Tuhan tidak 
terbangun dengan bagus untuk menampung jiwa-jiwa 
diselamatkan?" Dan akhirnya kami berdua berdoa 
bersepakat, dan kami mempersembahkan rumah kami 
yang terbaik hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak 
hanya itu saja, kami punya mobil, mobil kami juga 
berharga bagi kami. Karena rumah sudah kami 
persembahkan, adanya mobil. Tapi ternyata Tuhan juga 
memberikan rhema yang sama bagi kami dan akhirnya 
kami juga mempersembahkan mobil kami kepada 
Tuhan. Kemudian kami juga diberkati dengan mobil lagi, 
dan akhirnya itu lagi yang paling berharga yang kami 



punya dan kami persembahkan mobil kami kembali 
kepada Tuhan. Terus terjadi berulang-ulang karena 
memang apa yang paling berharga dalam hidup kami, 
kami selalu bersepakat, kami akan 
mempersembahkannya kepada Tuhan, karena Tuhan 
baik sekali dalam hidup kami. Tidak hanya rumah, mobil, 
perhiasan yang kami punya, semuanya kami 
persembahkan kepada Tuhan. Cincin nikah kami, 
perhiasan yang kami punya, semua kami persembahkan 
untuk Tuhan. Dan tidak hanya itu, ternyata juga 
perhiasan anak-anak kami, tabungan-tabungan mereka, 
uang jajan mereka, mereka juga melihat papa mamanya 
mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan 
mereka meneladani kami, mereka juga 
mempersembahkan apa yang terbaik yang mereka 
punya dalam hidup mereka kepada Tuhan. Dan 
sungguh-sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan, 
pemeliharaan Tuhan luar biasa sekali, Tuhan tidak 
pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu memelihara 
hidup kami. Bahkan keuangan kami sehat, kami tidak 
punya hutang, kami tidak punya tanggungan apapun, 
dan benar-benar kemuliaan, anugerah demi anugerah 
Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Anak-anak kami 
setiap sekolah mereka selalu mendapatkan beasiswa. 
Yang terakhir ini, anak kami yang besar, dia dapat 
anugerah untuk melanjutkan kuliahnya di Hanze 
University Groningen Belanda, dan itu juga adalah 
kemuliaan dan anugerah yang sungguh-sungguh kami 



rasakan. Setiap kami menabur kami tidak pernah 
bertanya atau menunggu, 'kapan kami akan menuai?" 
Tidak pernah, karena selalu kami 
mempersembahkannya dari hati kami yang terbaik. 
Waktu untuk menuai adalah waktunya Tuhan bukan 
waktu kami, karena kami mempersembahkannya hanya 
untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itu sungguh-
sungguh Tuhan perhitungkan, kami penuh sukacita.  
Apakah tidak ada ujian iman dalam perjalanan jman 
kami? Pasti selalu ada ujian, tetapi kami percaya Tuhan 
sudah memberkati kami, Tuhan begitu baik dalam hidup 
kami dan Tuhan pasti selalu akan pelihara hidup kami, 
Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Jadi saat kita menabur 
kita tidak pernah menunggu kapan kita menuai. Kami 
percaya semuanya itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan 
yang akan menentukan segala sesuatunya tepat pada 
waktunya. Kolose 3:23 berkata, "apapun juga yang 
kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Mari 
saudaraku kita masuk bersama-sama dalam kegerakan 
janji Iman untuk Project Keluarga Allah Global ini, 
Project Kerajaan Allah. Dan mari kita bawa benih 
profetik kita yang terbaik dengan penuh sukacita, 
dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan, dan cinta 
kepada rumah Tuhan. Percayalah waktu kita menabur 
dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, maka 
kita pasti menuai dan semuanya kita kembalikan bagi 
kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. 



Narasumber Kesaksian : Bp. Yosie Jendrah & Ibu. Susan 
Rogi (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) 


