


 11 DESEMBER 2022 

 

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 (Praise – KA Worship) 
2. Kusorakkan Haleluya  
3. Tak Terukur KasihMu Yesus 
4. Yesus Kau Sungguh Baik
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: ALLAH SANDARAN YANG KEKAL 
Petunjuk: Semua peserta membentuk lingkaran yang 
tidak terlalu besar dan masing-masing berdiri 
berdekatan. Seorang dari antara mereka dipilih menjadi 
wakil kelompok, kemudian matanya ditutup ia berdiri 
ditengah-tengah lingkaran. Pemimpin memerintahkan 
wakil tadi memiringkan tubuhnya dan menjatuhkan diri 
ke arah mana saja, hanya jangan sampai terjatuh. Tetapi 
harus ada orang yang dipersiapkan untuk menopangnya 
supaya ia tidak terjatuh. Para anggota yang lain yang ada 
di dalam lingkaran juga harus selalu berhati-hati, agar 
dapat mngetahui ke arah mana ia akan menjatuhkan diri 



sehingga yang menopangnya dapat menegakkannya 
kembali. 
Pada akhir permainan, pemimpin menanyakan 
kepadanya ke arah mana yang dirasakannya paling 
aman sewaktu menjatuhkan diri. 
Tujuan: Mengajar setiap kita agar belajar besandar 
kepada Allah dan menyadari bahwa hanya kepada 
Dialah kita patut percaya, dan hanya di dalam 
kasiNyalah kita beroleh kebaikan demi kebaikan. 
 

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 #2 - BANJIR KASIH #2 
LEANING ON HIS LOVE - BERSANDARLAH PADA 
KASIHNYA  
 
I. KITA BUTUH UNTUK SANDARAN.  
a. BERSANDAR MEMBUAT HIDUP KITA JAUH LEBIH 

KUAT. 
 BELAJAR BERSANDAR KEPADA TUHAN. 
b. Yesaya 50:10 Siapa di antaramu yang takut akan 

TUHAN dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika 
ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya 



bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama 
TUHAN dan bersandar kepada Allahnya! 

 Yesaya berkata: baiklah ia percaya kepada nama 
Tuhan dan bersandar kepada Allah!  

 Jangan bersandar pada pihak yang salah! 
Bersandarlah kepada Tuhan kita! 

 
II. BELAJARLAH BERSANDAR PADA KASIHNYA. 
a. Yohanes 13:21-26  
b. Hari ini sadarilah bahwa Tuhan kita adalah Bapa 

yang baik dalam hidup anda juga. Dan sebagai 
Bapa yang baik, Dia sama sekali tidak keberatan 
kalau kita bersandar kepadaNya. Bahkan Bapa kita 
akan senang kalau kita melakukannya. 

c. Yesaya 9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk 
kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; 
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan 
namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah 
yang Perkasa, BAPA YANG KEKAL, Raja Damai. 

  “kekal” dalam kamus artinya tetap selama-
lamanya dan tidak pernah berubah serta tidak 
bergeser. 

- Bapa yang kekal artinya Bapa yang kasihNya kepada 
kita tidak akan pernah berubah. 

 Yesaya 46:3   
 Yesaya 46:4   
- Kasih Bapa kita di sorga kepada kita kekal dan tidak 

berubah seiring berjalannya waktu.  



 
III. JADILAH ANAK TUHAN YANG PERCAYA BAHWA 

BAPA SURGAWI SANGAT MENCINTAI ANDA. 
a. Anak yang merasa dicintai dan anak yang tidak 

merasa dicintai, akan punya kehidupan yang 
berbeda. 

b. Perbedaan orang yang tahu bahwa dia dicintai VS 
orang yang ragu bahwa dia dicintai. 

 MUDAH PERCAYA VS MUDAH CURIGA. 
 HIDUP YANG RILEKS VS HIDUP YANG BERBEBAN 

BERAT. 
 HIDUP YANG PENUH DENGAN IMAN YANG BERANI 

VS HIDUP YANG RAGU-RAGU. 
 HIDUP DI BAWAH KASIH KARUNIA VS HIDUP DI 

BAWAH INTIMIDASI. 
 MELAYANI DENGAN CINTA VS MELAYANI DENGAN 

TERPAKSA. 
 Mencintai apa yang Tuhan cintai, akan mudah 

untuk bisa mencintai jiwa-jiwa di luar sana. 
     
PERTANYAAN: Selama ini siapakah yang menjadi 
sandaran utama di dalam seluruh kehidupanmu? 
Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan? 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: 

JANJI-NYA YA & AMIN! 
Shalom perkenalkan saya Yosiana dari keluarga Allah 
Solo. Saya ingin menceritakan kisah cinta Tuhan kepada 
hidup saya. Awal saya sekolah 2015 saya lulus SMP, 
tidak tahu kenapa saya ingin melanjutkan di SMK 
jurusan akuntansi namun orangtua saya menginginkan 
saya sekolah di SMA, tapi saya tetep kekeh dengan 
jurusan saya di akuntansi. 



Singkat cerita 2018 saya lulus SMK dan sejak saat itu 
punya impian ingin kuliah lalu bekerja di suatu Bank 
swasta nomor 1. Setelah lulus ternyata orangtua saya 
tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah saya karena 
memang pada saat itu perekonomian lagi turun, mau 
tidak mau saya harus bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan biaya kuliah saya. Namun pada saat itu 
Tuhan kasih pekerjaan dimana kerjanya itu shift pagi 
dan siang, mau tidak mau saya harus mengurungkan 
niat saya untuk kuliah di jurusan untuk melanjutkan di 
sebuah bank tersebut. Kebetulan kerjaan saya itu harus 
memenuhi target, awal-awal bekerja saya selalu over 
target, namun 2021 tidak tahu kenapa saya kok tidak 
perform. Atasan saya juga menanyakan kenapa saya 
tidak seperti dulu lagi, tidak bisa over target, selalu 
turun untuk penjualannya. 
Pada saat itu saya benar-benar bergumul karena atasan 
saya mengasih saya pilihan, "Kalau kamu tidak target 
kamu akan dipindah ke cabang." Dan itu sebuah 
pergumulan yang berat untuk saya, karena disitu 
berpengaruh ke penghasilan saya yang dimana harus 
memenuhi kebutuhan sekolah adik saya. 
Saya berdoa pada Tuhan saya minta jalan, Tuhan jawab 
kalau, "coba kamu melamar pekerjaan di pekerjaan 
yang lain." Tapi saya waktu itu bertanya-tanya mau 
bekerja dimana karena tidak ada perusahaan yang lain 
dengan pekerjaan yang sama dengan penghasilan yang 



sama juga. Tuhan bilang, "coba kamu ke satu bank yang 
memang dari dulu kamu impikan."  
Sejak saat itu saya cuma coba-coba kalau keterima ya 
Puji Tuhan kalau tidak juga tidak apa-apa. 
Tuhan itu baik, saya dapat panggilan untuk tes online di 
sebuah bank tersebut yang saya inginkan, saya kira 
setelah tes online besoknya akan ada pengumuman 
bahwa saya lulus atau tidaknya, keterima atau tidaknya 
di sebuah bank tersebut. Ternyata tidak secepat itu, 
saya harus melewati 4 kali tahap ujian dan satu kali 
medical check up. Waktu itu saya hanya bisa berdoa 
pada Tuhan, kalau memang ini sudah jalannya pasti 
akan ditempuh dengan jalan yang terbaik. Awalnya saya 
benar-benar ragu, tapi berkat dukungan doa dari tim 
gereja juga menguatkan iman saya bahwa memang ini 
jalan Tuhan yang terbaik untuk hidup saya. 
Setelah itu saya dinyatakan keterima di salah satu bank 
swasta yang saya inginkan dari dulu. Setelah keterima 
saya tanda tangan kontrak kerja namun di situ saya 
dapat kejutan dari rekrutmen, dimana kalau setelah 
tanda tangan kontrak kerja sebulan setelah itu ada 
sistem gugur, sistem gugur dimana ada kali 2 kali ujian 
lagi, kalau saya tidak memenuhi kualifikasi ya mau tidak 
mau saya tidak bisa lanjut bekerja di situ. 
Namun penyertaan Tuhan itu sempurna, dimana setiap 
ujian saya selalu minta tuntunan Roh Kudus untuk 
apapun yang saya kerjakan saat ini, itu adalah yang 
terbaik. Sorenya setelah saya ujian 2 kali itu saya 



dinyatakan lulus dan saya keterima di suatu bank yang 
memang saya inginkan dari dulu. Jangan pernah kecewa 
pada Tuhan, selalu berdoa, selalu rajin Pondok Daud 
dan percaya pada rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah 
bawa sejauh ini, maka itu adalah bukan sebuah 
kegagalan namun sebuah kebangkitan dan 
kemenangan. 
 
Narasumber Kesaksian : Yosiana - Keluarga Allah 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) 


