


06 JANUARI 2019 
 
S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Hai bani Sion 

bersorak-sorailah 
2. Datanglah kebaitNya  

3. Mujizat itu nyata   
4. Mujizat setiap hari 

(Maria Shandi)
 
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    : TEBAK-TEBAKAN                       
Petunjuk : Pemimpin ice breaker menyiapkan 
beberapa potongan kertas yang bertuliskan satu ayat 
Alkitab. Semua anggota komsel dibagi menjadi dua 
kelompok. Kemudian pemimpin ice breaker memanggil 
salah seorang dari setiap kelompok untuk maju ke 
depan untuk melihat ayat Alkitab yang ditulis pada 
sehelai kertas. Mereka masing-masing harus membuat 
gerakan-gerakan untuk menerangkan ayat tersebut 
tetapi tidak boleh mengeluarkan suara. Bagi kelompok 
yang tidak bisa menjawab, maka diberi tiga 
kesempatan untuk menjawab. Dan yang paling banyak 
menjawab akan menjadi pemenang.              
Tujuan     : Supaya kita menyimpan janji Tuhan di 
dalam hati, sehingga janji Tuhan itu sungguh 
dinyatakan dalam hidup 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? 

 
 



THE YEAR OF GREAT MIRACLES #1 - TAHUN MUJIZAT 
BESAR #1 

RECORD BREAKING MIRACLES - MUJIZAT YANG 
MEMECAHKAN REKOR              

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘THE YEAR OF GREAT MIRACLES #1 - TAHUN 
MUJIZAT BESAR #1’ dengan tema ‘RECORD BREAKING 
MIRACLES - MUJIZAT YANG MEMECAHKAN REKOR’        
     
I. TAHUN 2019 AKAN MENJADI TAHUN MUJIZAT BAGI 

KITA! 
a. Yoel 2:23-27 
 2 Tawarikh 32:24   

- Tuhan memperlakukan Hizkia dengan ajaib! 
 2 Tawarikh 26:1, 9-15:  

- Raja Uzia ditolong Tuhan dengan ajaib 
sehingga menjadi kuat! 

PERTANYAAN: Apakah respon Anda terhadap janji 
Tuhan di tahun 2019 ini? Sharingkan!    
 
II. RHEMA: RECORD BREAKING MIRACLES! 

a. Keluaran 34:10    
  “YANG BELUM PERNAH DIJADIKAN”. 

- artinya adalah sesuatu yang baru. 
 TUHAN KITA ADALAH TUHAN YANG SUKA 



MELAKUKAN HAL-HAL BARU, YANG LEBIH 
BESAR, BAHKAN YANG BELUM PERNAH 
TERJADI. 

 Keluaran 9:18    
 Tuhan akan mengasihi dan melakukan 

kebaikan-kebaikan yang juga memecahkan 
rekor! 
- Ulangan 4:32-35 

PERTANYAAN: Record breaking miracle dalam hal apa 
yang Anda rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda 
di tahun 2019 ini? Sharingkan!     

 
III. RAHASIA RECORD BREAKING MIRACLES ADALAH 

PENGURAPAN TUHAN! 
a. Belajar dari kehidupan dan pelayanan Petrus! 
 Petrus adalah salah satu murid Yesus yang 

paling sering memecahkan rekor. 
- Memecahkan rekor mendapat ikan paling 

banyak.  
- Memecahkan rekor dalam hal kedekatan 

dengan Yesus.  
- Satu-satunya murid yang pernah berjalan di 

atas air. 
b. Kisah Para Rasul 2:1-3    
 ROH KUDUS DICURAHKAN DAN 

DIMANFESTASIKAN DALAM BENTUK ANGIN 
KERAS. 
- ANGIN YANG MEMBAWA KEBANGKITAN.  



- ANGIN KERAS INI AKAN MEMBUKA JALAN 
YANG TERTUTUP  

 ROH KUDUS JUGA MEMANIFESTASIKAN 
DIRINYA SEBAGAI LIDAH API! 
- Hakim-Hakim 15:13-14    

b. HIDUPLAH SENANTIASA DALAM PENGURAPAN 
TUHAN. 

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
pesan firman Tuhan minggu ini, langkah dan komitmen 
apakah yang akan Anda ambil sehingga pengurapan 
Tuhan itu turun atas kita dan record breaking miracles 
itu sungguh-sungguh terjadi atas hidup kita? 
Sharingkan!    
 
KESAKSIAN: 
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH! 
RECORD BREAKING MIRACLES  
Shallom Pak Obaja dan jemaat GBI Keluarga Allah, saya 
ingin menyampaikan kesaksian RECORD BREAKING 
MIRACLES yang saya alami 17 November 2018 yang 
lalu. 
Saya sudah menjalani bisnis percetakan 24 tahun dan 
segmen pasar saya adalah Industri/pabrik terutama 
sarung tangan Golf. Saya kebanyakan mengerjakan 
Packaging atau Kemasan Produk. 
Bulan Agustus yang lalu saya diminta untuk membuat 
Sample Packaging untuk sebuah Brand Kelas Dunia 
yang sedang akan melaunching produk baru. Dijanjikan 



bahwa jika hasilnya sesuai yang diinginkan, maka 
ordernya akan besar dan bahkan berkelanjutan. 
Setelah saya proses membuat samplenya, ternyata 
cetakannya sulit sekali, begitu rumit prosesnya sampai 
saya hampir menyerah. 
Sementara, ada kompetitor lain dengan kekuatan 
modal mungkin 100x lipat diatas saya yang juga maju 
membuat sample. Saya merasa kekuatan dan peluang 
saya kecil sekali, saya mulai praktekkan DOA PROFETIK 
terus menerus. Dan mujizat pertama terjadi setelah 
Tuhan memberikan Rhema di Wahyu 3:8, tiba-tiba ada 
semangat dan kekuatan baru untuk saya terus 
berjuang. Singkatnya, akhirnya Produk saya di ACC dan 
order mulai naik...Haleluyaaa. 
Tanggal 19 November 2018 kemarin, saya mengikuti 
Gathering Leader bersama Pak Jonatan di Kaliurang.  
Sore itu, seperti biasa saya menerima laporan order 
yang masuk setiap hari dari staff saya. 
Tiba-tiba saya terkejut luarbiasa karena angka omset 
yang saya terima sangat-sangat besar. Sampai saya 
zoom di HP saya karena takut salah baca. 
Saat itu Pak Jonatan lewat, dan saya tunjukkan data 
tersebut karena order inilah yang saat bulan Agustus 
saya minta didoakan khusus oleh Pak Jonatan. 
Pak Jonatan kemudian bertanya: ini omset seminggu 
atau sebulan? Saya jawab SEHARI pak, ini tanggal 17 
November 2018 saja. 



Ini melipat puluhan kali dibanding rutinitas omset 
harian saya, bahkan memecahkan rekor 3x lipat rekor 
omset terbesar dalam sehari yang saya pernah 
dapatkan selama 24 tahun saya buka percetakan. 
Amazing bangeett..... 
Lebih luar biasa lagi, ternyata malamnya, Pak Jonatan 
menyampaikan Rhema Baru bahwa Tuhan akan 
mengadakan yang namanya RECORD BREAKING 
MIRACLES. Mujizat yang MEMECAHKAN REKOR DALAM 
HIDUP SETIAP JEMAAT DI GEREJA KITA. Dan Puji Tuhan, 
saya diijinkan mengalaminya. Saya percaya, INI BARU 
PERMULAAN SAJA, akan terus bertambah bahkan 
semakin mencengangkan. Segala pujian, Hormat & 
Syukur bagi Yesus Tuhan dan Roh Kudus yang sudah 
melakukannya, Salam Kegerakan. Tuhan Yesus 
memberkati 
 
Andri Hartono - SGI KA Jogja. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


