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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. Bangkit dan Menjadi Terang (KA Worship) 
2. Bangkit Pahlawan Tuhan (KA Worship)  
3. Dihadapan Tahta (KA Worship) 
4. PerkenananMu (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: SIAP DAN TEGUH DALAM VISI TUHAN 
Petunjuk: Seluruh anggota membuat lingkaran, salah 
seorang anggota pertama-tama mengatakan 0 (Zero) 
sambil menunjuk salah satu anggota dan anggota 
tersebut kemudian mengatakan 0 (Zero) melakukan 
seperti yang dilakukan anggota pertama dan anggota 
yang ketiga mengatakan 7 (seven) sambil menunjuk 
salah seorang anggota. Dan anggota yang ditunjuk tidak 
boleh bergerak tetapi sekeliling harus menjatuhkan diri. 
Apabila anggota yang ketiga kaget ketika ditunjuk maka 
akan diberikan hukuman.  



Tujuan: Supaya setiap anggota harus senantiasa 
tertuju di dalam visi yang diberikan Tuhan kepada 
gembala 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? 
 
2023 THE YEAR TO ARISE AND SHINE #3 
2023 TAHUN BANGKIT JADI TERANG #3 
LAUNCH STRONG - MELUNCURKAN KUAT 
 
 
I. 2023 ADALAH TAHUN LAUNCHING BESAR-

BESARAN BAGI ANAK-ANAK TUHAN.  
a. Roma 8:19 Sebab dengan sangat rindu seluruh 

makhluk menantikan saat anak-anak Allah 
dinyatakan. 

 Dunia menantikan supaya gereja bisa menjadi 
terang yang membawa perbedaan. 

b. Momen launching besar dalam hidupmu justru 
akan terjadi disaat yang tidak anda duga! 

c. INI SAATNYA SKALA HIDUP ANDA DIPERBESAR! 
 Yesaya 49:6  
 



II. RAHASIA DILAUNCHING TUHAN BESAR-BESARAN. 
1. BERTAHAN DI DALAM PROSES. 
 Yesaya 49:1-2  
 Firman Tuhan di Yoel 3 berkata: tempalah mata 

bajakmu jadi pedang dan pisau pemangkas jadi 
tombak. 

2. SABAR MENANTI WAKTUNYA. 
 Yesaya 49:2  
 SIAP SEDIA KETIKA WAKTU TUHAN ITU TIBA. 
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin 
membawa hidupmu dalam skala yang lebih besar lagi? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan kebenaran firman 
Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen apa 
yang akan Anda lakukan sehingga skala hidupmu 
sebagai anak-anak Tuhan semakin diperbesar dan nama 
Tuhan dipermuliakan? 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. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

 
1 HIKMAT TUHAN, MENGUBAH HIDUP KITA 
Shalom saya Jessica Febrian dari Keluarga Allah 
Jogjakarta. Saya adalah seorang designer, dimana 
pekerjaan saya bergerak di bidang seni bunga dan 
design. Sebenarnya dari awal saya tidak ada rencana 
untuk menjadikannya pekerjaan, tapi Puji Tuhan bisnis 
saya sudah berjalan hampir 7 tahun, karena sebelumnya 
basic saya adalah kedokteran. Puji Tuhan dulu juga 
sebagai asdos (asisten dosen) dan juga lulus paling awal 
di angkatan saya. Tapi singkat cerita, memang itu bukan 
panggilan saya. Sehingga dengan latar belakang 
tersebut, saya tidak memiliki pengetahuan di bidang 
bisnis. Saya memang awalnya hanya menyukai bidang 
seni dan design, tapi Puji Tuhan karya-karya saya disukai 
banyak orang. Sehingga hal ini membuat saya ingin 
menekuni bidang tersebut, dan saya mengambil sekolah 
di bidang Master Flower Art. Saya juga merasa saya 



butuh ilmu di bidang bisnis, sehingga saya mengambil 
sekolah lagi, kuliah S2 Master of Business 
Administration, atau MBA. Padahal saat itu saya sangat 
pesimis karena saat saya menjalani kuliah S2, banyak 
sekali yang saya lakukan. Saya masih kuliah, kemudian 
bolak-balik ke luar negeri juga untuk mengambil master 
di bidang flower art-nya, kemudian masih mengurusi 
perusahaan karena saat itu saya sudah mendirikan PT 
dan juga mengurus haki segala macam, jadi saya cukup 
pesimis saat itu. Tapi Puji Tuhan mujizat terjadi, saya 
lulus paling awal, bahkan mendapatkan mengembalian 
uang kuliah selama 1 semester full dari dekan. Saat itu 
saya ingat khotbah dari pak Jonatan tentang 
menyiapkan wadah. Pak Jonatan pada saat itu 
berkotbah, "seberapa banyak wadah yang kita siapkan, 
maka sebanyak itu juga Tuhan akan mengisi penuh 
wadah yang kita siapkan." Sehingga saat itu saya 
memiliki keberanian untuk menyewa satu warehouse 
dengan luas sekitar 600m² lebih, dimana pada saat itu 
saya masih melakukan pengembangan produk dan 
inovasi produk. Tapi Tuhan luar biasa, warehouse saya 
penuh, di setiap sisi warehouse semuanya penuh. 
Bahkan perputaran produknya setiap harinya sangat 
tinggi. Selesai S2 saya mengambil bidang konsentrasi di 
strategic management, tetapi untuk strategi bisnis dan 
planning saya banyak mendapatkan melalui rhema 
firman Tuhan yang disampaikan di gereja kita. Di Alkitab 
sebenarnya banyak sekali strategi-strategi, tidak hanya 



di bidang bisnis, tetapi di setiap bidang kehidupan kita, 
yang jika kita minta Roh Kudus untuk bukakan, maka 
setiap firman itu akan menuntun kita. Dan juga melalui 
tuntunan dan instruksi dari Tuhan, kita akan bisa 
mengalami mujizat serta percepatan. Selama masa 
pandemi ini saya mengalami lompatan yang luar biasa, 
saya menambah tim produksi saya 3 kali lipat karena 
harus mengejar produksi. Dan juga selama masa 
pandemi ini juga banyak hotel-hotel yang menghubungi 
saya untuk menjadi pembicara untuk mengajar di 
bidang design bunga. Dan murid-murid juga banyak 
yang datang dari seluruh Indonesia, dari luar kota. Juga 
client-client serta customer saya banyak sekali dari 
seluruh Indonesia juga dari luar negeri. Pak Jonatan 
pernah berkotbah, " jika kita dibukakan satu hikmat saja 
oleh Tuhan, satu hikmat ini bisa mengubahkan hidup 
kita." Tahun lalu saya membuat model bisnis baru, 
dimana model bisnis ini memotong banyak fase bisnis, 
sehingga client bisa langsung berbisnis bunga. Dan 
peminatnya sangat banyak, bahkan pengusaha-
pengusaha besar banyak yang mengambil dari seluruh 
Indonesia dan juga bahkan luar negeri. Dan atas seijin 
Tuhan, tahun ini saya membeli beberapa bidang tanah, 
dan saat ini saya kelola menjadi villa dan juga creative 
space. Sehingga Yesaya 60 betul-betul tergenapi dalam 
hidup saya. Oleh anugerah Tuhan, tahun ini saya bisa ke 
holyland. Dan disana betul-betul melihat kebesaran dan 
kasih setia-Nya. Trip ini dimulai dari Mesir baru ke Israel. 



Disini saya melihat perbedaan yang luar biasa antara 
Mesir dan Israel, dimana Mesir negara yang kering, 
sementara di Israel negaranya begitu hijau. Rhema yang 
saya dapatkan dari perjalanan dari Mesir ke Israel 
adalah Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian, 
berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang luar 
biasa bagi kita, jika kita mau mengikuti arahan dan 
instruksi-Nya. Sebelum ke Israel, grup harus menaiki 
gunung Sinai di Mesir dimana disini medannya tidak 
mudah dan capek. Dan rhema yang saya dapatkan disini, 
jika kita ingin memasuki tanah perjanjian yang Tuhan 
sudah siapkan bagi kita, maka kita harus mau bayar 
harga, harus mau capek, harus mau naik gunung, harus 
mau mencari Tuhan, sebelum kita memasuki tanah 
perjanjian yang dimana Tuhan sudah sediakan banyak 
berkat-berkat-Nya dan berkat yang terbaik untuk kita. 
Akhir kata, biarlah setiap hal yang kita lakukan dan 
setiap bidang pekerjaan kita, kita lakukan untuk 
menunjukkan kebesaran-Nya dan kemuliaan nama-Nya. 
Saya tutup dengan 1 ayat favorit saya yaitu dari Kolose 
3:23, "apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah 
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan 
untuk manusia." Terima kasih, Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Jessica Febrian (Keluarga 
Allah 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) 


