


18 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. S’gala Pujian  
3. Ajarku Mengerti 
4. Kasih SetiaMu
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: “MENJALA” JIWA BAGI TUHAN 
Petunjuk: Pemimpin memilih 4 orang yang sama 
tingginya untuk menjadi penjala ikan. Keempat orang 
itu dibagi lagi menjadi 2 pasangan yang akan berlomba 
menjala. Kemudian beberapa orang dalam jumlah yang 
ganjil menjadi ‘ikan’ (misalnya: 3,5 atau 7 orang). 
Mereka yang terpilih, harus menjadi ‘kolam’ dengan 
berdiri melingkar dan bergandengan tangan. Dua 
pasangan penjala dan ‘ikan-ikannya’ harus berada 
didalam kolam. Mereka harus berlomba menangkap 
‘ikan-ikan’ itu. 



Cara penjala menangkap ikan: Kedua pasangan penjala 
itu harus berpegangan tangan dan tidak boleh lepas dari 
pasangannya. Kemudian mereka harus berusaha 
memasukkan ikan itu ke dalam jala, yaitu kedalam 
pelukan penjala itu. Kedua pasangan penjala itu harus 
berlomba mencari ikan sebanyak-banyaknya. Ikan yang 
sudah tertangkap harus berdiri dan ikut menjadi kolam. 
Setelah ikan-ikan itu habis, baru dapat diketahui siapa 
yang menjadi pemenangnya. Orang yang menjadi 
penjala dan ikan-ikan sebaiknya sejenis: perempuan 
dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki.  
Tujuan: Mengingatkan kita kan tugas kita sebagai 
orang Kristen, yaitu ‘menjala’ orang bagi Tuhan. Bila 
dalam permainan ini kita sangat bersemangat mencari 
ikan, maka dalam kehidupan kita sebagai orang 
Kristen, kita juga harus bersikap demikian. Marilah kita 
berlomba dengan tekun untuk mencari jiwa-jiwa bagi 
Tuhan karena setiap kita penting bagi Tuhan. 
 

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 #3 - BANJIR KASIH #3 
YOU MATTER! - ANDA PENTING!   
 
I. SADARILAH BAHWA ANDA PENTING DI MATA 

TUHAN!  
a. Lukas 1:26-31  
b. Lukas 2:8-11, 20  
 NATAL ADALAH BUKTI PENTING YANG 

MEMBUKTIKAN ANDA BEGITU PENTING! 
 
II. 2 PENYEBAB KENAPA SESUATU MENJADI SANGAT 

PENTING. 
1. SESUATU MENJADI PENTING KARENA PUNYA 

PERANAN ATAU FUNGSI YANG PENTING. 
 2 Timotius 4:11  Hanya Lukas yang tinggal dengan 

aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia ke mari, 
karena pelayanannya penting bagiku. 

 jangan sampai memandang rendah seseorang. 
 Sadarilah dalam diri anda ada potensi yang sangat 

penting.  
- Tuhan menciptakan saudara dan saya karena 

Tuhan punya kepentingan yang sangat penting 
yang hanya bisa tercapai melalui anda dan saya.  

2. SESUATU MENJADI SANGAT PENTING KARENA 
BERHARGA DAN CINTA. 

 Anda dan saya penting di mata Tuhan karena 
Tuhan mencintai kita. Titik. 

 Matius 18:12-14  



 Tuhan mencari anda untuk membawa anda 
kembali ke pelukannya. 

 
III. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN SETELAH 

MENGETAHUI KEBENARAN HARI INI? 
3. RAWAT DAN PELIHARA BAIK-BAIK HIDUPMU. 
4. SADARILAH BAHWA SAMA SEPERTI DIRI KITA 

PENTING, DEMIKIAN JUGA DENGAN ORANG LAIN.  
 Filipi 2:2-4  
 Tuhan bukan hanya mau membanjiri kita dengan 

kasihNya, tetapi Dia juga mau memakai kita untuk 
sarana untuk membanjiri orang lain dengan Kasih 
Allah. 

- Tuhan mau kita belajar melihat kepentingan dan 
kebutuhan orang lain di sekitar kita. 

5. CARILAH KEPENTINGAN TUHAN! 
 Filipi 2:21 sebab semuanya mencari 

kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus 
Yesus. 

 Kepentingan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya 
sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang terhilang bisa 
diselamatkan! 

     
PERTANYAAN: Sadarkah Anda bahwa setiap kita begitu 
penting bagi Tuhan? Lalu respon seperti apakah yang 
harusnya kita lakukan setelah Anda mendengarkan 
kebenaran firman pada hari ini? 



APLIKASI: Setelah mendengarkan dan mengerti 
kebenaran firman Tuhan hari ini, maka bagaimanakah 
harusnya setiap kita bersikap pada diri kita, orang-orang 
di sekitar kita dan yang terutama kepada 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 di Balaikota, Mall Paragon, Mall Pakuwon, 

dan Natal 23-25 Desember 2022 supaya banyak 
jiwa diselamatkan 

9. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 



PENYERTAAN TUHAN 
Shalom saya Yuni dari Jogjakarta, saya menyaksikan 
mujizat Tuhan yang diberikan atas hidup saya. Saya 
kuliah S2 di STT El-Shaddai kelas malam Jogja. Pada 
waktu itu kuliah diadakan setiap hari Senin sampai 
dengan Jumat pukul 18.00 sampai pukul 21.00 dan itu 
dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Saya pagi 
bekerja di GBI Keluarga Allah kemudian sore lanjut 
kuliah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena apa? 
saya harus mengatur jadwal saya, ikut pemuridan atas 
yaitu komsel keatas dan juga mengadakan pemuridan 
ke bawah yaitu komsel ke bawah. Nah disitu singkat 
cerita saya mengatur jadwal tersebut sesuai dengan 
jadwal kuliah yang diadakan di STT El-Shaddai. Puji 
Tuhan singkat ceritanya berjalan dengan lancar, tapi di 
tengah perjalanan teori tinggal sedikit, ternyata saya 
mengidap sakit tumor payudara dan dokter 
menyarankan untuk diangkat benjolannya. Terjadi di 
bulan Juli tahun 2018 operasi tersebut berjalan. Jadi 
kuliah saya teori tersendat karena adanya operasi 
tersebut dan pemulihan. Kemudian saya merasakan 
putus asa dengan dengan keadaan tersebut karena apa, 
karena saya sudah ketinggalan dengan teman-teman 
yang lain. Tapi ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar 
biasa, Roh Kudus menyemangati saya untuk ayo terus 
maju melangkah dengan iman pasti semuanya berjalan 
dengan selesai tepat waktu. Puji nama Tuhan, 
berjalannya waktu, teori saya ambil satu persatu dan 



puji Tuhan bisa selesai. Kemudian melanjutkan 
berikutnya yaitu ujian proposal, ujian proposal ini saya 
sedang mengerjakan ujian proposal mempersiapkan 
supaya saya bisa segera selesai tapi ternyata di tahun 
2021 saya mengalami sakit lagi di tumor payudara saya 
dan akhirnya semua sakit ini diangkat semuanya dan 
bahkan benar-benar membuat saya sempat drop tidak 
akan melanjutkan kuliah ini, tapi ternyata Tuhan terus 
menyemangati saya untuk ayo, ayo, selesaikan 
kuliahmu. Dan akhirnya di Desember 2021 saya maju 
ujian proposal, puji nama Tuhan ujian proposal bisa 
lulus. Di tengah ujian proposal itu sakit saya semakin 
hari semakin terasa sekali sehingga benar-benar 
sebenarnya sudah menyita tenaga saya, tapi Tuhan baik 
di Januari, tepatnya tanggal 25 Januari 2022 saya 
operasi kembali tumor payudara, bahkan diangkat 
semuanya, tapi Tuhan itu masih sayang pada saya 
sehingga ketika pemulihan berjalan dengan lancar, 
pemulihan berjalan dengan cepat sampai dengan saya 
menyelesaikan bab 2, bab 3 sampai bab terakhir, puji 
nama Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Tepat 1 
September 2022, saya memberanikan diri untuk maju 
tesis, tapi Tuhan juga luar biasa menyertai saya ketika 
saya sedang ikut tesis secara online, tiba-tiba 
gelombang yang sangat mengganggu kehidupan saya 
pun juga ada lagi, yaitu ketika sedang presentasi tesis 
tiba-tiba listrik di rumah padam hanya gara-gara 
seorang petani sedang menebang pohon dan pohon itu 



mengenai kabel listriknya sehingga listrik 1 komplek itu 
padam. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik sehingga 
saya imani bahwa saya bisa lulus, hari ini saya bisa lulus, 
saya imani hari ini saya bisa lulus. Dan akhirnya benar 
saya dinyatakan lulus, puji Tuhan 12 Oktober wisuda S2 
saya dan puji nama Tuhan semuanya berjalan lancar. 
Mari saudaraku saya ajak seluruh jemaat untuk selalu 
melekat kepada Tuhan, ikut kelompok sel, ikut melayani 
Tuhan dan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat 
untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu. Yuni – KA Jogjakarta 
 
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) 


