


 25 DESEMBER 2022 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Gloria 
2. Langit dan Bumi Pujilah Tuhan  
3. Bapa Yang Mengasihiku 
4. Tuhan Tahu
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: TUHAN PASTIKAN SEGALA YANG TERBAIK 
UNTUK KITA 
Petunjuk: Pemimpin menyiapkan sejumlah kertas yang 
bertuliskan ayat-ayat Alkitab tentang Tuhan peduli dan 
menastikan setiap kita senantiasa baik. Semua anggota 
dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 
terdiri dari 3 orang. Pemimpin menuliskan sebuah 
kalimat dipapan tulis, misalnya : “Karena begitu 
besarnya kasih Allah akan dunia ini”, kemudian para 
peserta mencari alamat ayat tersebut dalam Alkitab. 
Setelah alamat ayat tersebut ditemukan, para peserta 
harus menyusun kertas-kertas yang telah ditulisi kata-



kata sesuai dengan yang terdapat dalam ayat yang 
diminta. Kelompok yang telah mendapatkannya segera 
mengangkat tangan dan membacakan jawaban mereka, 
sambil menyebutkan alamat ayat itu dalam Alkitab. 
Contohnya: Yoh. 3:16. Supaya tidak mengurangi 
semangat para anggota, pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan jangan terlalu sukar. Kelompok yang paling 
cepat menyusun ayat itu dinyatakan sebagai pemenang.  
Tujuan: Mengajak kepada setiap kita untuk menyadari 
betapa baik dan kasihnya Tuhan atas hidup kita 
luarbiasa, bahkan Tuhan memastikan setiap kita selalu 
dalam keadaan baik. 
 

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? 
 
JESUS CARES FOR YOU #2 
DIA PASTIKAN SEGALANYA BUAT ANDA   
 
I. TUHAN MEMPEDULIKAN KITA SECARA 

MENYELURUH. 
a. Kepedulian Tuhan beda kelas dengan kepedulian 

manusia. 



 Kepedulian Tuhan dalam hidup kita sifatnya full 
coverage. 

b. Roma 8:31-32  
 Alkitab Versi Masa Kini dikatakan: Anak-Nya 

sendiri tidak disayangkan-Nya, melainkan 
diserahkan-Nya untuk kepentingan kita semua; 
masakan Ia tidak akan memberikan kepada kita 
segala sesuatu yang lainnya? 

 
II. BERBAGAI MACAM MANIFESTASI KASIH YANG 

BISA KITA ALAMI KARENA TUHAN SANGAT CARE 
DENGAN KITA. 

1. KARENA TUHAN CARE, MAKA DIA PELIHARA KITA 
DENGAN SEMPURNA DAN AJAIB. 

 Matius 2:11, 13-15  
 Ulangan 2:7   
2. KARENA TUHAN CARE, MAKA DIA AKAN 

MENUNTUN HIDUP KITA. 
 Ada 2 macam tuntunan Tuhan: TUNTUNAN KE 

LUAR dan TUNTUNAN MENUJU! 
- Kisah Para Rasul 12:17a Tetapi Petrus memberi 

isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam, 
lalu ia menceriterakan bagaimana Tuhan 
menuntunnya ke luar dari penjara.  

3. KARENA TUHAN CARE, MAKA DIA MAU TURUT 
CAMPUR UNTUK MENOLONG KITA. 

 Matius 1:19-20  
 Zakharia 2:8  



4. KARENA TUHAN PEDULI, DIA MENYEDIAKAN 
PERLINDUNGAN YANG AJAIB. 

 Bilangan 6:24-26 
     
PERTANYAAN: Sadarkah Anda bahwa Tuhan sangat 
peduli terhadap hidup setiap kita? Lalu setelah 
mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka 
respon apakah yang akan Anda lakukan? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah kita mengerti berbagai macam 
manifestasi kasih yang bisa kita alami dari kasih Tuhan, 
maka langkah dan komitmen seperti apakah yang akan 
Anda lakukan untuk orang-orang disekitarmu? 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. Ibadah Tutup Tahun 31 Desember 2022 supaya 

banyak jiwa diselamatkan dan masuk dalam visi dan 
rhema Tuhan yang lebih dahsyat lagi di tahun 2023 

9. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

 
TUHAN YESUS BAIK 
Nama saya Niko dan saya Yulia, kami dari Jemaat GBI KA 
Jakarta. Saya mau menceritakan pekerjaan Tuhan yang 
luar biasa di hidup saya, dan di hidup kami berdua juga. 
Jadi awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan 
manufaktur, di sana saya di posisi sebagai auditor, di 
mana saya harus bekerja cukup banyak untuk 
menghabiskan waktu di luar kota. Di akhir 2019, 
akhirnya saya dipertemukan dengan seseorang yang 
mempunyai pengalaman di bidang sepatu, khususnya di 
sepatu wanita. Saya merasa hikmat Tuhan itu ada, hadir 
saat saya sedang bekerja, bahwa coba untuk produksi 
sepatunya, coba untuk tes produksi di sana dan coba 
untuk ditawarkan ke teman kami yang memang dia ada 
salah satu desaigner juga. Jadi setelah kita coba 
tawarkan, kami coba bawa hasil produksi kami, ternyata 
teman kami ini sangat suka dengan barang produksi 
kami. Terakhir saya juga sharing dengan KKS saya, saya 



juga cukup diteguhkan di komsel saya juga, dengan 
anggota-anggota di sana yang menguatkan saya, 
akhirnya di akhir tahun 2019 saya memutuskan untuk 
resign dari kantor dan akhirnya saya menekuni, fokus di 
bisnis yang saya jalani. Puji Tuhan sekali pemesanannya 
itu cukup sangat banyak, responnya sangat positif, 
Tuhan kerja luar biasa sekali sampai di situ. Nah setelah 
itu saya ingin rindu untuk mempersembahkan buah 
sulung. Nah akhirnya kami, saya juga berdiskusi dengan 
istri saya, saya ingin mempersembahkan buah sulung. 
Dan setelah kami mempersembahkan buah sulung itu 
ternyata dua minggu kemudian covid datang ke 
Indonesia, di bulan itu pun akhirnya tidak ada 
pemesanan sama sekali. Akhirnya kami hanya tetap 
percaya bahwa kalau Tuhan kasih hikmat, Tuhan pasti 
akan menyediakan semuanya, Tuhan tidak akan pernah 
ninggalin kami. Dan puji Tuhan sekali di bulan 
berikutnya, Tuhan sudah mengembalikan orderan kami, 
bahkan di bulan berikut-berikutnya pesanan-pesanan 
yang tidak pernah kami sangka itu Tuhan sediakan 
begitu luar biasa sampai kami juga tercengang bahwa 
Tuhan menyediakan dalam kondisi yang masih 
pandemi. 
Kami dipulihkan bahkan dikasih lipat pelipatgandaan 
dalam orderan. Puji Tuhan sekali, Tuhan yang 
menyediakan semuanya. Setelah suami saya resign 
akhirnya kami memutuskan, "Oke kita udah janji ketika 
kamu udah resign, kita udah bisa bareng-bareng lagi 



tidak perlu terpisah terlalu lama." Kita mau punya anak, 
akhirnya ya sudah kami memutuskan untuk, "oke kita 
program untuk punya anak." Sebelum kami 
memutuskan untuk program untuk punya anak, saya 
sebelumnya cek kontrol ke dokter. Pas di dokter yang 
pertama ini ternyata dikasih tahu kalau ternyata saya 
punya miom diameter sebesar 3 cm dan dikatakan ini 
tuh sebaiknya dioperasi karena kalau tidak dioperasi 
nanti ketika hamil takutnya membesarnya janin juga 
membesar juga miomnya, takutnya ini akan terhimpit 
nanti malah yang ada keguguran. Aduh saya langsung 
bilang ke suami saya, "duh ini bagaimana ya masa saya 
harus operasi dua kali operasi ini, sama operasi nanti 
pas hamil? Ayo kita ucapkan profetik kita bilang 
pokoknya apa yang tidak seharusnya ada jadi tidak 
ada." Kami percaya bahwa ini sudah hilang, ini sudah 
Tuhan ambil, ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya 
dinyatakan hamil, lalu saya tidak ke dokter yang 
sebelumnya, saya ke dokter berikutnya untuk second 
opinion lalu di second opinion ini saya cek untuk 
kehamilan saya, dokternya bilang janinnya bagus, detak 
jantungnya bagus, dan saya menanti-nantikan nih, "ada 
nggak dokter yang ini ngomong ada miom?" Saya 
sampai nanya," dok bener ini bagus, bersih? Rahim saya 
semua bagus nih?" "Iya kenapa bu?" "Oh nggak ada 
miom atau kista atau apapun?" "Oh nggak ada kok, 
bersih." Oke baik, sudah setelah itu saya masih tidak 
percaya, saya pikir ya sudah kita ke second opinion lagi 



deh, kita ke dokter yang lain lagi. Dokter yang lain lagi 
pun ketika cek semua bilang, "Oke nih bayinya bagus, 
janinnya bagus." Sudah, itu saya nanya, "bersih ya Dok? 
Bersih? Tidak ada apa-apa ya Dok?" "Tidak ada apa-
apa." Saya sampai liat-liatan sama suami, kaya ya 
ampun Tuhan tuh baik banget ya, "ini tuh, mujizat buat 
kita tuh bener-bener ya Tuhan tuh luar biasa sekali." 
Sampai akhirnya di meja operasi, setelah anak saya 
dikeluarkan lalu dokter yang ketiga ini bilang, "ini kamu 
ada miomnya loh, saya keluarin ya miomnya. Miomnya 
sebesar sekitar 5 sampai 7 cm. Terus saya kok loh, kok 
tiba-tiba ada miom yang harus dikeluarkan padahal 
dokter yang sama pun sebelumnya sudah memeriksa 
saya berbulan-bulan tidak ada pernah berkata itu 
adalah miom sama sekali, justru terpotong 50% untuk 
biayanya karena saya bisa klaim asuransi saya. Jadi saya 
dengan suami sampai di rumah sakit tercengang-
cengang, Tuhan kok baik banget ya, Tuhan kok sampai 
segitunya nggak mau kasih saya tuh khawatir di setiap 
bulan kehamilan saya, dengan istilah kata, 
mengumpetkan miom itu, diumpetin miomnya biar saya 
nggak khawatir dan nggak perlu operasi, tapi ketika di 
meja operasi ternyata ada dan bisa dikeluarkan, bahkan 
bisa di klaim ke asuransi dan biaya lahiran saya tuh bisa 
sampai terpotong 50% dan bener-bener Tuhan tuh 
caranya ajaib sekali dan Tuhanku sungguh-sungguh 
hebat, luar biasa banget pokoknya. Saya mengajak 
semua jemaat untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu 



baik, Tuhan itu Allah yang maha besar, semua hal yang 
kita pikir nggak mungkin, semuanya mungkin buat Dia, 
dan hal yang kita pikir itu enggak baik semuanya Tuhan 
ubahkan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan 
Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Niko & Yulia – Keluarga Allah 
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) 


