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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. Tak tertandingi 

(NDC)   
2. Great is our God  
 

3. Lawatan Allah 
Dahsyat 

4. Sampai akhir 
hidupku (JPCC)

DOA SYAFAAT (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak, menggerakkan & memimpin 
serta memberi aba-aba kepada anggota Kelompok Sel 
untuk berdoa syafaat bersama-sama. 
1. Berdoa bagi setiap kita; jemaat dan pelayan Tuhan, 

supaya setiap kita mau meyadari bahwa saat ini 
Tuhan sedang membawa gereja kita masuk dalam 
Dimensi Profetik. Tangkap rhema ini, maka kita akan 
melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah akan 
dimanifestasikan secara luarbiasa dalam kehidupan 
kita sehingga mujizat-mujizat yang tidak masuk akal, 
sungguh-sungguh Tuhan kerjakan di tengah-tengah 
kita.          

2. Tuaian jiwa-jiwa yang sangat banyak sungguh-
sungguh terjadi. 



3. Bangsa kita Indonesia supaya sungguh-sungguh 
mengalami kairos Tuhan, serta berdoa untuk setiap 
proses dan penyelenggaraan PilPres 2019  

4. Keluarga Allah Global: Lawatan Tuhan turun atas 
gereja kita Keluarga Allah serta kesatuan dalam 
gereja 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, serta pemulihan Study, Pekerjaan, 
Keuangan, Keluarga, Rohani, Pelayanan, Kekudusan 
dan Open heaven bagi setiap jemaat dan gereja. 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul    : BERTINDAK PROFETIK                           
Petunjuk : KKS memimpin ice breaker. Siapkan 
lembaran kertas dan alat tulis sejumlah anggota sel-
mu. Kemudian bagikan kertas dan alat tulis yang sudah 
disiapkan kepada semua anggota kelompok sel-mu. 
KKS dan semua anggota menuliskan ayat rhema firman 
Tuhan yang didapatkan oleh masing-masing anggota. 
Kemudian satu persatu secara bergantian membacakan 
dengan iman, yakin dan tindakan profetik, bahwa 
Tuhan sudah menggenapinya atas hidup setiap kita.             



Tujuan     : Belajar bertindak, berdoa dan 
mengucapkan secara profetik untuk janji Tuhan atas 
setiap 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? 

 
A POWERFUL MOVE OF GOD #1 

KEGERAKAN TUHAN YANG DAHSYAT #1 
NEW DEPTH - KEDALAMAN BARU          

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘A POWERFUL MOVE OF GOD #1 - KEGERAKAN 
TUHAN YANG DAHSYAT #1’ dengan tema ‘NEW DEPTH 
- KEDALAMAN BARU’                    
   
I. LAWATAN TUHAN YANG DAHSYAT 

SUDAH DIGENAPI DAN KEGERAKAN TUHAN YANG 
DAHSYAT SUDAH DATANG. 
a. Yesaya 43:19   
b. KITA HARUS BISA MELIHAT LAWATAN 

TUHAN DAHSYAT INI DAN SUNGGUH-SUNGGUH 
MENANGGAPINYA. 



 Karena mereka bisa melihat, mereka 
menanggapi; karena mereka menanggapi, maka 
mereka yang mengalami lawatan dahsyat! 

c. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN KETIKA 
LAWATAN ALLAH TERJADI? (BELAJAR DARI 
JEMAAT MULA-MULA!) 
 Pertama, berani bergerak melayani dengan 

kuasa Allah. 
 Kedua, bertekun dalam Tuhan (berani bayar 

harga!) 
- Kisah Para Rasul 2:42   

 Ketiga, membawa kegerakan itu sampai 
seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan Ujung 
Bumi! 
- Semua gereja lokal, departemen, ibadah, 

kelompok sel, bahkan setiap jemaat harus 
bangkit kobarkan api kegerakan Tuhan ini dan 
bergerak selamatkan jiwa! 

- Tuhan sedang membangun pahlawan-
pahlawannya untuk tuaian besar pada akhir 
jaman! 

- Tuhan akan pakai kita membawa obor 
kegerakan Tuhan di akhir jaman ini sampai 
ujung bumi! 

PERTANYAAN: Langkah dan komitmen apa sajakah 
yang Anda lakukan untuk menanggapi lawatan Allah 
yang sudah datang dan digenapi atas hidup, gereja, 
kota dan bangsa kita? Sharingkan! 



 
II. TUHAN SEDANG BAWA GEREJA KITA 

MASUK KE DALAM DIMENSI PROFETIK. 
a. PONDOK DAUD HARUS DIBANGUN KEMBALI. 
 Amos 9:11   
 YANG MENYEBABKAN PONDOK DAUD JADI 

ROBOH adalah KENYAMANAN! 
b. SALAH SATU YANG MENCOLOK DALAM 

IBADAH DI PONDOK DAUD ADALAH PERKATAAN 
NUBUAT (PROPHETIC WORDS). 
 1 Tawarikh 25:1-3   
 Mazmur 1:1-3   
- Mazmur 3:1-9    

 NYANYIKAN lagu PUJIAN PENYEMBAHAN 
sebagai lagu PROFETIK! 

c. PERKATAAN PROFETIK PUNYA KUASA 
YANG BESAR! 

PERTANYAAN & APLIKASI: Tuliskan langkah dan 
tindakan profetikmu untuk menanggapi lawatan Tuhan 
atas gereja kita, sehingga Kairos Tuhan itu sungguh-
sungguh dinyatakan bukan hanya bagi gereja kita 
tetapi juga atas hidup setiap kita? Lalu, sharingkan 
dengan teman-teman kelompok sel-mu mengenai 
faedah yang Anda terima saat Anda melakukan 
tindakan profetik tersebut! 
 



Pertanyaan: Siapa yang sudah melakukan dan 
mengalami anugerah setelah melakukan Firman 
Tuhan ini? 
 Anggota yang sudah melakukan dan mengalami 

anugerah setelah melakukan Firman tersebut 
diminta untuk bersaksi satu-persatu. 
- Kalau ternyata tidak ada anggota yang sudah 

melakukan dan mengalami anugerah setelah 
melakukan Firman tersebut, maka pemimpin 
aplikasi Firman dan KKS yang bersaksi (maka, 
inilah pentingnya pemimpin aplikasi Firman dan 
KKS sebelumnya sudah sungguh-sungguh 
melakukan Firman Tuhan yang akan 
disharingkan).  

 Lalu pakailah kesaksian-kesaksian itu untuk: 
1. Meneguhkan Firman Tuhan.  
2. Menunjukkan faedahnya melakukan Firman 

Tuhan. 
3. Menanyakan bagaimana caranya mereka bisa 

melakukan Firman Tuhan tersebut.  
Mendorong semua yang hadir melakukan Firman 
Tuhan sehingga semua mendapat anugerah. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 



DOA PENUTUP (5 MENIT) 


