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S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut): 
1. Bangkitlah Pahlawan 

Tuhan   
2. Nyanyian 

kemenangan  

 
3. Revival 
4. Dahsyat LawatanMU 

(KA Worship)
DOA SYAFAAT (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak, menggerakkan & memimpin 
serta memberi aba-aba kepada anggota Kelompok Sel 
untuk berdoa syafaat bersama-sama. 
1. Setiap jemaat dan 

pelayan Tuhan 
mengaplikasikan 
rhema Firman Tuhan 
minggu ini.           

2. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 
Juta Pahlawan. 

3. Penyelenggaraan 
PilPres 2019  

4. Lawatan Tuhan yang 
dahsyat, serta 

kesatuan dalam Gereja 
Keluarga Allah Global 
dan pelayanan kita. 

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

6. Pergumulan jemaat 
dan nama-nama yang 
ditulis di Kartu Penuai

 



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 SIAGA                            
Petunjuk : Dipimpin oleh pemimpin ice breaker. Para 
anggota kelompok sel dibagi menjadi 2 kelompok, 
setiap anggota dalam kelompok diberi nama sesuai 
dengan nama kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru (Kelompok A = Nama-nama kitab 
Perjanjian Baru, Kelompok B = Nama-nama kitab 
Perjanjian Lama). Para anggota tidak boleh berdiri 
dalam keadaan beraturan seperti urutan yang terdapat 
dalam Alkitab. Kemudian pemimpin menyebutkan 
nama salah satu kitab, lalu setiap kelompok harus 
menyusun dua kitab sebelumnya atau sesudahnya. Yang 
menjadi pemenang adalah kelompok yang paling cepat 
menyusun susunan kitab-kitab tersebut.         
Tujuan     : Mendorong setiap anggota agar hafal urutan 
kitab dalam Alkitab serta melatih kerjasama dan 
kesiap-siagaan diantara mereka.  
    
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? 

 



A POWERFUL MOVE OF GOD #4 
KEGERAKAN TUHAN YANG DAHSYAT #4 

RISE UP, MIGHTY MEN OF VALOR 
BANGKITLAH, PAHLAWAN YANG GAGAH PERKASA           

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘A POWERFUL MOVE OF GOD #3 - KEGERAKAN TUHAN 
YANG DAHSYAT #3’ dengan tema ‘RISE UP, MIGHTY 
MEN OF VALOR - BANGKITLAH, PAHLAWAN YANG 
GAGAH PERKASA’ 
    
I. LAWATAN ALLAH SUDAH DIMULAI! 

a. Yesaya 43:19   
PERTANYAAN: Mengapa Anda tidak boleh melewatkan 
lawatan Allah yang dahsyat? Dan kesiapan seperti 
apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut 
Lawatan Allah ini? Sharingkan! 
 
II. PANGGILAN TUHAN: BANGKITLAH, PAHLAWAN 

YANG GAGAH PERKASA! 
a. Yoel 3:9-10 9  
b. KITA SEMUA HARUS BANGKIT DALAM KESATUAN 

MENJADI PAHLAWAN ALLAH! 
PERTANYAAN: Sudahkah Anda menyadari panggilan 
hidup Anda saat ini? Lalu adakah hal-hal yang 
menghalangi Anda untuk bisa bangkit menjadi 



Pahlawan yang gagah perkasa? Sebutkan!  
 
III. BAGAIMANA CARA KITA BERJUANG SUPAYA 

LAWATAN ALLAH DAHSYAT ITU SUNGGUH-
SUNGGUH TERJADI? 
Yoel 3:9 Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-
bangsa: bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah 
para pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan 
maju!   
1. MAKLUMKANLAH DEKLARASI PROFETIK! 

a.  Sumpah Pemuda 
Kami putra dan putri Indonesia mengaku 
bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia 
Kami putra dan putri Indonesia mengaku 
berbangsa yang satu, bangsa Indonesia 
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung 
bahasa persatuan, bahasa Indonesia 

b. NUBUATKAN JANJI FIRMAN TUHAN.  
c. MEMBANGUN PONDOK DAUD UNTUK 

MEMAKLUMKAN DEKLARASI PROFETIK  
2. GERAKKAN DAN SURUHLAH SEMUA PRAJURIT 

UNTUK TAMPIL DAN MAJU! 
a. Yosua 1:16-18  
 1 Tawarikh 12:21-22  
- 21 They helped David against the band of 

raiders, for they were all mighty men of valor, 
and were captains in the army. 22 For day by 
day men came to David to help him, until there 



was a great army like the army of God. (1 
Chronicles 12:16-22) 

3. TEMPALAH MATA BAJAKMU MENJADI PEDANG 
DAN PISAU-PISAU PEMANGKASMU MENJADI 
TOMBAK UNTUK SELAMATKAN JIWA-JIWA YANG 
TERHILANG. 
a. Yoel 3:10 Tempalah mata bajakmu menjadi 

pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi 
tombak; baiklah orang yang tidak berdaya 
berkata: "Aku ini pahlawan!”  

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
Firman Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen 
seperti apakah yang akan Anda lakukan untuk 
meresponinya, sehingga setiap kita boleh bangkit dan 
berjalan dalam rhema Tuhan? Tuliskan dan Sharingkan!  
 
KESAKSIAN: 
Shalom 
 
Dalam kesempatan ini saya rindu untuk bersaksi bagi 
Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. 
Saya bukanlah orang yang mudah menangis untuk 
segala sesuatu dalam hidup saya, namun saya akan jadi 
sangat mudah menangis jika hadirat Tuhan itu datang. 
Pada HUT gereja Keluarga Allah Solo yang ke-2, saya 
duduk di atas dan saya mengikuti pujian penyembahan 
seperti biasa. Pada saat Firman Tuhan disampaikan oleh 



Ps. Joshua Diran dengan judul "JUST LIKE THAT", saya 
suka firmannya, padat, jelas dan pointya dapet. 
Pada saat altar call saya tidak bisa ikut turun ke bawah 
tapi saya berdoa sambil angkat tangan. Saya menirukan 
apa yang Ps. Joshua Diran katakan "do something new, 
do something beautiful, do something glorious" saya 
katakan dengan sepenuh hati, dengan iman yang 
mantap banget!! Saya merasakan hadirat Tuhan 
melingkupi saya Sampai saya saat itu menangis 
sesenggukan tidak bisa berhenti. Saat itu mata iman 
saya melihat Tuhan Yesus datang memegang kepala 
saya sampai keluar cahaya kuning berkilauan.. 
"BANGKITLAH.. BANGKITLAH" itu yang Tuhan katakan 
dan membuat saya menangis sejadinya, tetapi 
semangat saya menjadi terbakar, hati saya kembali 
dimantapkan! Saya pulang dengan membawa semangat 
yang baru dari Tuhan Yesus. 
Sekian kesaksian saya, saya rindu kesaksian ini bisa 
menjadi berkat bagi setiap kita, dan saya juga rindu 
untuk mengajak setiap Saudara untuk mau taat serta 
meresponi setiap kegerakan yang ada di gereja kita, 
datanglah beribadah dan tangkaplah rhema firman 
Tuhan yang disampaikan melalui hambaNYA, sehingga 
setiap kita boleh semakin dibangkitkan dan mengalami 
kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
Efrayim Singer ISS 



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


