


16 DESEMBER 2018 
 
S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Haleluya kumemuji-

Mu Tuhan 
2. Yesus jalan kebenaran  

3. Revival Worship   
4. Tuhan ini tugas kami

 
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 
Pemilu 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     : KESELAMATAN                      
Petunjuk : Bungkus 2 bungkus yang mirip kado, 
kemudian bagikan kepada 2 kelompok untuk dibuka. 
Bungkusan kesatu isinya garam, sedangkan bungkusan 
yang kedua berisi lilin. Diskusikan apa makna kedua 
bungkusan tadi, setelah dibuka dari bungkusnya. 
Diskusikan dua kelompok dengan waktu 5-10 menit          
Tujuan     : Garam: Hendaklah kita menjadi garam 
dunia. Lilin: Hendaklah kita menjadi terang di dunia 
ini.     
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? 

 
EXPERIENCING GOD DEEPER #3 

MENGALAMI TUHAN LEBIH DALAM #3 
GOD WHO SAVES 

ALLAH YANG MENYELAMATKAN             
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘EXPERIENCING GOD DEEPER #3 - MENGALAMI 



TUHAN LEBIH DALAM #3’ dengan tema ‘GOD WHO 
SAVES - ALLAH YANG MENYELAMATKAN’      
    
I. YESUS TURUN KE DUNIA UNTUK MENYELAMATKAN.  

a. Matius 1:21  Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 
engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah 
yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa 
mereka.” 

b. Inilah berita Natal itu: Yesus-lah Allah yang 
Menyelamatkan! 
 Alami Keselamatan yang Yesus sediakan! 
 Bagikan berita keselamatan itu kepada 

sebanyak mungkin orang! 
 Markus 1:1-5 

PERTANYAAN: Jika Yesus sudah lahir ke dunia untuk 
menyelamatkan hidup Anda, apa yang akan Anda 
lakukan? Sharingkan!  
 
II. TERBAKAR OLEH BERITA INJIL KESELAMATAN! 

a. Matius 28:18-20  
 Lihatlah AMANAT AGUNG sebagai sebuah 

KEPERCAYAAN yang Tuhan berikan 
b. GEREJA MULA-MULA MENGALAMI KEGERAKAN 

YANG DAHSYAT, KARENA MURID-MURID YESUS 
TERBAKAR OLEH API AMANAT AGUNG INI! 
 DI MANA ADA API, PASTI ADA KEMAJUAN! 

PERTANYAAN: Apa yang Anda lakukan untuk 
mengobarkan api Amanat Agung? Sharingkan! 



 
III. PELAJARAN DARI FILIPUS, SEORANG YANG 

TERBAKAR OLEH AMANAT AGUNG. 
a. Kisah 8:1b-6  
 Mereka tersebar sambil memberitakan Injil! 

MEREKA TERSEBAR UNTUK MENYEBARKAN 
BERITA KESELAMATAN! 

b. PELAJARAN YANG BISA KITA PETIK DARI KISAH 
FILIPUS. 
1. SETIAP ORANG KRISTEN HARUS 

MEMBERITAKAN INJIL. 
2. KUASA ALLAH MENYERTAI ORANG YANG 

MEMBERITAKAN INJIL (Kisah 8:6-7)    
3. JANGAN PERNAH REMEHKAN JIWA-JIWA 

SEKALIPUN HANYA SATU (Kisah Para Rasul 
8:26-27)    

c. RAHASIA SUKSES FILIPUS DALAM 
MEMBERITAKAN AMANAT AGUNG. 
 (Kisah Para Rasul 6:3) -- Rahasia yang 

membuat Filipus begitu sukses adalah karena 
dia orang yang baik, penuh Roh dan penuh 
hikmat! 
1. TERKENAL BAIK (Petrus 2:12)  
2. PENUH ROH KUDUS. 
3. PENUH HIKMAT. 

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan Minggu ini, langkah dan komitmen 



seperti apakah yang akan Anda lakukan untuk 
meresponinya? Tuliskan dan sharingkan! 
 
**Jadilah bagian dalam kegerakan Tuhan tentang 
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH, 
dengan menceritakan/bersaksi atas setiap kebaikan 
dan karya Tuhan yang sudah dinyatakan atas hidup 
setiap kita dan orang-orang yang kita kasihi. SELAMAT 
MEMBERITAKAN INJIL DAN KEBAIKAN TUHAN! TUHAN 
YESUS MEMBERKATI.      
 
KESAKSIAN: 
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH! 
 
Shallom pak Obaja, 

Saya Dwi, KKS Laweyan 59. Dalam kesempatan ini 
saya ingin  bersaksi tentang 2 orang anak komsel saya 
yang undur dari komsel 2 tahun yg lalu, karena mereka 
terpengaruh masuk ke ajaran yang menyimpang. Saat 
mereka mengatakan akan keluar dari komsel saya, hati 
saya sangat sedih dan prihatin sekali. Sebagai seorang 
KKS saya tidak rela kalau anak sel saya jatuh dalam 
ajaran sesat. Meskipun mereka telah mengundurkan 
diri, saya tetap terus mengirimkan REKA ke Whatsapp 
mereka, saya selalu berharap mereka kembali ke 
ajaran yang benar. Sampai pada akhirnya nomor 
Whatsapp saya di blok karena mereka tidak mau 
menerima REKA yang selalu saya kirimkan. Meskipun 



WA saya sudah di-blokir, tapi saya terus bawa mereka 
dalam doa. 

Saat Firman Tuhan yang disampaikan Bapak Obaja 
tentang doa Profetik dan Pondok Daud, saat itu juga 
saya mulai berdoa dengan perkataan Profetik, saya 
percaya Tuhan jamah anak sel saya, mereka pasti 
kembali ke ajaran yang benar dan kembali ikut komsel. 
Setiap hari mereka terus saya doakan dan saya 
perjuangkan supaya Tuhan jamah. 

Dalam Pondok Daud saya terus bawa mereka 
dalam doa, saya percaya ini saatnya Lawatan Allah 
yang dahsyat sedang dinyatakan. 
Puji Tuhan, hari Rabu 31 Oktober 2018, anak sel saya 
tersebut dijamah Tuhan, mereka sendiri tiba-tiba 
menghubungi saya lewat sms, mereka rindu untuk ikut 
komsel lagi, padahal mereka sudah 2 tahun tidak ikut 
komsel karena mereka mengikuti ajaran yang 
menyimpang, dan pada hari Kamis mereka benar-
benar datang komsel, mereka menyadari kesalahannya 
karena sudah jatuh dalam ajaran sesat, yang lebih 
luarbiasa lagi, mereka rindu untuk ikut SOM, kebetulan 
di komsel, saya mengajar SOM kelompok, ada 15 anak 
sel yang ikut SOM. Kuasa Tuhan Yesus itu sangat luar 
biasa dahsyat. Saat kita berdoa dengan perkataan 
profetik, maka itu akan menarik Kuasa Tuhan untuk 
menyatakan Kuasanya. 

Saya ajak setiap KKS juga terus perjuangkan 
Komselnya, kalau ada anak sel-nya yang undur terus 



didoakan dan diperjuangkan. Tuhan ingin kita jadi 
Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dan 
tanamkan dalam hati kita bahwa jadi KKS itu bukanlah 
sebagai beban tapi jadi KKS itu adalah Anugerah yang 
luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya 
kesaksian saya bisa jadi berkat Terimakasih, Tuhan 
Yesus memberkati. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


