


14 FEBRUARI 2021 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Taburlah Maka Engkau kan Menuai  
2. Anggur Baru Tercurah 
3. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
4. Bersama Mu Bapa Kulewati Semua
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: RILEKS BERSAMA  
Petunjuk: Pemimpin ice breaker mengawali semua 
anggota yang hadir membuat lingkaran dan diajak untuk 
senam ringan. Lalu setelah senam, anggota komsel 
diminta berbaris. Anggota berbaris kemudian diminta 
menceritakan kisah pendek yang lucu ke teman yang di 
depannya dan kemudian berbalik arah dan bergantian 
menceritakan kisah pendek yang lucu ke teman yang di 
depannya, bisa dilakukan secara bergantian. 
Tujuan: Dalam komunitas jika ada kegembiraan dan 
dinikmati bersama dengan santai/rileks maka suasana 
nyaman itu  mendatangkan berkat. 



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? 
 
BLESSINGS FOR ALL SEASONS #2 - BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM #2 
RELAX AND ENJOY - RILEKS DAN NIKMATI                    
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘BLESSINGS FOR ALL SEASONS #2 - BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM #2 seri yang kedua dengan tema ‘RELAX 
AND ENJOY - RILEKS DAN NIKMATI’                                                                                
 
I. SATU BERKAT TERINDAH YANG BISA KITA 

DAPATKAN ADALAH KETIKA KITA BISA RELAKS DAN 
MENIKMATI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KITA!  

a. Banyak orang tidak bisa rileks dan enjoy dalam 
pekerjaan dan keuangannya:  

b. Hidup di bawah tekanan pekerjaan dan keuangan 
secara konstan Seperti ini Punya dampak yang 
sangat negatif dan merusak: 

c. Markus 8:36   



d. Kalau anda hidup dalam Perjanjian Berkat Tuhan, 
maka Berkat yang Tuhan berikan itu akan membuat 
hidupmu tenang, damai, dan penuh sukacita. 

◼ Amsal 10:22   
- KJV: The blessing of the Lord, it maketh rich, and he 

addeth no sorrow with it. 
- Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan tidak 

ada dukacita yang ditambahkan.  
 
II. KUNCI RELAKS & ENJOY DALAM PERKERJAAN DAN 

KEUANGAN KITA: MILIKI RASA CUKUP.  
a. Filipi 4:11-13  
b. Rasul Pauluspun harus belajar untuk mencukupkan 

diri dalam segala keadaan 
c. BAGAIMANA CARANYA MENGEMBANGKAN RASA 

CUKUP sesuai yang diajarkan Firman Tuhan? 
1. JANGAN MEMAKSAKAN DIRI MELEBIHI 

KEMAMPUAN! 
◼ Barangsiapa setia perkara Kecil, ia akan diberi 

kepercayaan perkara besar!  
◼ DI SATU SISI KITA HARUS MEMILIKI VISI DAN 

IMPIAN BESAR UNTUK MAJU, TAPI DI SISI LAIN, 
KITA HARUS BELAJAR UNTUK MENCUKUPKAN DIRI 
DENGAN APA YANG TUHAN SUDAH BERIKAN 
DALAM HIDUP KITA SEKARANG INI.  

◼ RAHASIA SUKSES DAN BAHAGIA: MILIKI VISI BESAR 
+ BISA MENCUKUPKAN DIRI DALAM SEGALA 
KEADAAN.   



2. JANGAN BERHUTANG!  
◼ Ulangan 28:12  
d. Ulangan 28:1-2  
e. Maleakhi 3:10   
◼ PERSEPULUHAN ADALAH SATU PILAR YANG 

SANGAT PENTING DALAM PERJANJIAN BERKAT.     
 
PERTANYAAN: Menurut Anda, apakah Anda sudah bisa 
“menikmati” setiap berkat yang sudah Tuhan berikan 
atas hidupmu saat ini? Mengapa? Berikan alasannya! 
APLIKASI: Setelah mengetahui kunci menikmati berkat 
Tuhan di minggu ini, maka komitmen seperti 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. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 
2. Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan 

kesejahteraan bangsa. 
3. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat,  dan kesatuan 

yang solid dalam gereja kita. 
4. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 

Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 



5. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama 
yang ditulis di Kartu Penuai  dijamah serta 
diselamatkan 

 

KESAKSIAN: 

 
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 
KELUARGA ALLAH! 
Shalom. Perkenalkan saya Yohana Kristiani. Dalam 
kesempatan ini saya mau menyaksikan cinta kasih 
Tuhan dalam keluarga kami. 
Tahun 2020 keluarga kami mengalami  kekurangan yang 
luar biasa, bahkan mungkin ada dalam keadaan yang 
paling bawah, karena yang mencukupi kebutuhan 
keluarga hanya dari gaji saya, yang jumlahnya tidak ada 
2 juta. Itu sangat minim bahkan kurang. Suami saya 
pekerjaannya nol, sama sekali tidak ada proyek (suami 
saya pemborong). 
Tapi kami tangkap rhema tahun 2021 ini berjalan 
dengan Roh Kudus. Itu kami tangkap dan kami imani. 
Dan disaat masuk bulan Januari awal 2021, kami 
ditelpon teman kakak yang di Karanganyar untuk 
renovasi rumah. Sungguh luar biasa, yang sebelumnya 
tidak ada pemasukan sama sekali, tiba-tiba Tuhan telah 
datangkan mujizatNya. 
Tidak hanya itu, tidak selang berapa lama, kami 
mendapatkan jiwa baru untuk komsel kami yang sudah 



lama tidak ada penambahan anggota sel, Tuhan telah 
kirim jiwa baru. 
Dan kami belajar taat perpuluhan, pak. Begitu 
mendapatkan proyek itu, kami langsung membahas 
berapa perpuluhan kami. Dan Puji nama Tuhan hari 
Minggu ini, saya bawa perpuluhan itu kepada Tuhan. 
Masuk tahun 2021 ini, banyak orang mengalami 
kegelapan, tapi sungguh luar biasa Tuhan kita, saya dan 
suami mendapatkan bukan hanya berkat 
materi/jasmani, tapi berkat rohani pun kami dapatkan. 
Sungguh Tuhan Yesus Kristus luar biasa dalam hidup 
kami. Terimakasih, pak Obaja. Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian: Yohana Kristiani 
 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


