


30 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. FirmanMu Tuhan 

pelita bagi kakiku 
2. Ku'kan Terbang  

3. JanjiMu seperti fajar 
pagi hari   

4. Kusiapkan hatiku Tuhan 
tuk dengar firmanMu

 
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    : ALLAH YANG MENGGENAPI JANJINYA                       
Petunjuk : Ice breaker kali ini kita akan bersaksi untuk 
setiap janji Tuhan/percepatan janji Tuhan yang sudah 
digenapi atas hidup kita (maksimal 3 orang yang 
bersaksi). Lalu langkah apa saja yang saudara lakukan 
hingga janji percepatan Tuhan itu digenapi atas hidup 
Saudara? Sharingkan kepada teman-teman kelompok 
sel Saudara, dan KKS/Pemimpin Ice breaker bisa 
menyediakan hadiah untuk yang bersaksi.             
Tujuan     : Belajar menjadi saksinya Tuhan dalam 
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 #5 - MENGALAMI TUHAN 

LEBIH DALAM #5 
GOD WHO FULFILLS HIS PROMISES - ALLAH YANG 

MENGGENAPI JANJINYA              
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 



tentang ‘EXPERIENCING GOD DEEPER #5 - MENGALAMI 
TUHAN LEBIH DALAM #5’ dengan tema ‘GOD WHO 
FULFILLS HIS PROMISES - ALLAH YANG MENGGENAPI 
JANJINYA’       
     
I. TUHAN ADALAH ALLAH YANG MENGGENAPI 

JANJINYA. 
a. 1 Raja-raja 8:56    
 DIA ADALAH KEBENARAN.  

- Nehemia 9:8 berkata bahwa Engkau telah 
menepati janjiMu, karena Engkau benar. 

 BAGI TUHAN SEGALA SESUATU ADALAH 
MUNGKIN! 

b. Lukas 2:25-32    
 MUDAHLAH PERCAYA KEPADA TUHAN. 

PERTANYAAN: Di penghujung tahun ini, mari kita 
renungkan, kebaikan apa saja yang Tuhan sudah 
kerjakan dalam hidup Anda di tahun ini? Sharingkan! 
 
II. TUHAN JUGA ADALAH GOD OF ACCELERATION. 

a. Yohanes 2:1-10    
b. TUHAN BAHKAN SANGGUP KERJAKAN 

PERCEPATAN. 
 KUNCI PERCEPATAN ROHANI: TEKUN PERCAYA 

SAMPAI AKHIR! -- Ibrani 10:35-39  
PERTANYAAN: Percayakah Anda bahwa Tuhan sanggup 
mengerjakan percepatan itu dalam hidup Anda? 



Bagaimana komitmen Anda dalam menantikan janji 
Tuhan dan percepatan-Nya? Sharingkan!   
 
KESAKSIAN: 
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH! 
TUHAN BAHKAN SANGGUP KERJAKAN PERCEPATAN. 
Puji Tuhan!!! 
Saya mau menyaksikan karya mujizat Tuhan yang 
luarbiasa dalam keluarga kami. Hutang yang 
seharusnya selesi 15 tahun, tapi Tuhan selesaikan 
tahun ini, Lunas! Itu buat kami luar biasa!   
Waktu itu saya doa tahun 2017, Tuhan bicara pada 
saya, kalau itu akan selesai kurang dari 2 tahun. 
Awalnya saya tidak percaya, logika saya jalan, uang dari 
mana? Tapi betul-betul Tuhan genapi.  
Kami hanya taat perpuluhan, yang dulu perpuluhan 
hanya ratusan ribu, puji Tuhan sekarang sudah 
bertambah, kami bisa perpuluhan minimal 1,5 juta tiap 
bulan, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya yakin 
akan semakin bertambah, karena suami saya diberi 
kenaikan pangkat dan jabatan bulan ini, dan bisnis saya 
juga Tuhan berkati, omzet bertambah berlipat kali 
ganda. Saya juga dibuat heran oleh Tuhan, pernah kami 
perpuluhan diatas 3 jt.  
Saya selalu mengimani, nama baptis saya Susana, 
seperti yang pak Obaja pernah katakan wanita yang 
melayani Tuhan dengan harta dan kekayaannya 
sendiri, saya selalu deklarasikan, saya diberkati untuk 



jadi berkat. Dan buat saya, Tuhan adalah Allah yang 
sanggup membuat percepatan pada setiap kita anak-
anaknya, asal kita tekun dan tetap percaya kepadaNYA. 
Terimakasih Pak Obaja, 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) 


