


3 FEBRUARI 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. Ku Dib’ri Kuasa  
2. Ketika Tuhan 

memulihkan keadaan 
Sion  

3. Rahasia mengerjakan 
mujizat (KA Worship)   

4. Great Miracle (KA 
Worship)

 
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 potong kertas yang bertuliskan AYAT 
PROFETIK. Semua anggota kelompok sel dibagai 
menjadi menjadi 2 kelompok (kelompok 1 dan 2). 
Kemudian pemimpin ice breaker memanggil salah 
seorang dari setiap kelompok maju ke depan untuk 
melihat AYAT PROFETIK yang ditulis pada sehelai 
kertas. Mereka masing-masing harus membuat 
gerakan untuk menerangkan AYAT PROFETIK tersebut 
tetapi tidak boleh mengeluarkan suara. Pemimpin 
memberi batas waktu, apabila satu kelompok tidak 



bisa menjawab dalam batas waktu yang ditentukan, 
maka akan diberi kesempatan kepada kelompok lawan.             
Tujuan     : Simpanlah janji Tuhan dalam hidup kita, 
dan perkatakan itu secara profetik hingga jadi 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 GREAT FINANCIAL MIRACLES #1 

MUJIZAT KEUANGAN BESAR #1 
PROPHETIC SEEDS - BENIH PROFETIK              

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘THE GREAT FINANCIAL MIRACLES #1 - 
MUJIZAT KEUANGAN BESAR #1’ dengan tema 
‘PROPHETIC SEEDS - BENIH PROFETIK’   
 
I. ALLAH SEDANG MENGIRIMKAN MUJIZAT 

KEUANGAN BESAR DI TAHUN 2019 INI.  
a. Yoel 2:23-27  
 Bersorak-soraklah dan bersukacitalah: adalah 

TINDAKAN IMAN; 
 



PERTANYAAN: Mujizat keuangan yang besar seperti 
apa yang Anda imani Tuhan kerjakan dalam hidup 
Anda? Ceritakan! Komitmen apa yang akan Anda buat 
supaya Anda bisa sungguh-sungguh mengalami mujizat 
keuangan yang besar? 
 
II. ALASAN TUHAN MENGIRIMKAN MUJIZAT 

KEUANGAN BESAR.  
1. TUHAN SUKA ANAK-ANAKNYA DIBERKATI, DAN 

TIDAK KEKURANGAN.  
 1 Petrus 3:9   

2. TUHAN MAU MEMAKAI KITA UNTUK 
MEMPERLUAS KERAJAAN ALLAH DI MUKA BUMI.  
 Matius 6:33 

PERTANYAAN: Apakah Anda menyadari apa tujuan 
Tuhan memberkati Anda dalam hal keuangan? Untuk 
apakah dan mengapa?    

 
III. RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT KEUANGAN BESAR: 

TABURKAN BENIH PROFETIK (PROPHETIC SEEDS). 
a. Mazmur 126:1-6  
 MENGAPA PENABUR ITU MENABUR SAMPAI 

MENCUCURKAN AIR MATA? 
1. DIA MENABUR DALAM KEKURANGAN.  
2. DIA MENABUR BENIH DENGAN SANGAT 

BERHARGA UNTUK UKURANNYA.   
b. BENIH PROFETIK AKAN DAN PASTI 

MENDATANGKAN MUJIZAT KEUANGAN BESAR.  



 Dimulai dengan persepuluhan terlebih dahulu 
 Persembahan mingguan Anda jangan hanya 

persembahan biasa, itu haruslah prophetic 
seeds (benih profetik) yang berharga yang 
terbaik bagi Tuhan. 

 ‘Special offering’/Persembahan khusus  
PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen 
apakah yang akan Anda lakukan sehingga firman Tuhan 
ini terjadi dalam hidup setiap kita? Sharingkan! 
 
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 
 
DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompok sel untuk berdoa profetik.
1. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 

Juta Pahlawan. 
2. Pemilu 2019 dalam 

campur tangan dan 
kendali Tuhan 

3. Ada lawatan Tuhan 
yang dahsyat,  dan 
kesatuan yang solid 
dalam gereja kita. 

4. Urapan Tuhan, hikmat 
dan tuntunan Tuhan 
atas Gembala Sidang; 

Pdt. Obaja TS dan 
keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan 
yang melayani di 
gereja kita. 

5. Pergumulan jemaat 
dijawb Tuhan dan 
nama-nama yang 
ditulis di Kartu Penuai  
dijamah serta 
diselamatkan



 
KESAKSIAN: 
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH!  
MENABUR BENIH PROFETIK UNTUK REVIVAL, 
MENDAPAT KADO NATAL 
Beberapa waktu yang lalu saat Ps. John Dabbas 
melayani khotbah di gereja kita, dan beliau 
menyampaikan serta memberikan tantangan untuk 
setiap jemaat yang hadir menabur benih revival, saat 
itu saya tidak persembahkan apa-apa karena saya tidak 
punya, namun saya punya janji iman pada Tuhan 
bahwa THR Natal saya akan saya persembahkan untuk 
Tuhan. Saya sudah persiapkan amplop perpuluhan dan 
saya tulisi, saya katakan sama bos saya untuk 
memasukan semua THR saya ke amplop tersebut. Bos 
saya katakan kenapa tidak saya hitung dulu, saya bilang 
sudah saya percaya, kalau misal bos saya bohong 
berarti bos saya bohong sama Tuhan. 
Saya bilang sama bos saya, kalau saya lihat jumlah THR 
pasti saya akan berat untuk mempersembahkannya, 
maka dari itu saya tidak mau melihat jumlahnya. 
Setelah amplop itu diisi bos saya sejumlah THR saya, 
saya langsung persembahkan untuk Tuhan. Biasanya 
setiap Natal saya pasti membelikan baju untuk anak 
saya 200ribuan dan saat itu saya kumpulkan anak saya, 
saya katakan ke mereka bahwa Natal tahun ini saya 
tidak bisa membelikan baju untuk mereka. Puji Tuhan 
anak saya tidak apa-apa. 



Tiba-tiba ada kabar dari seseorang yang puji Tuhan 
dulu nya dia saya injili dan dia sudah terima Tuhan. 
Orang ini katakan bahwa dia mentransfer sejumlah 
uang untuk membelikan baju-baju untuk anak saya. 
Puji Tuhan, berkat Tuhan ajaib saya diberkati dengan 
berkat yang luarbiasa. Yang biasanya anak-anak saya 
beli baju 200 ribu dapet 4, Natal ini Tuhan pakai orang 
yang saya injili untuk membelikan baju anak-anak saya 
dengan merk mall. Ketika kita Imani dan perkatakan 
perkataan profetik sesuai yang Bapak Gembala ajarkan 
maka kita akan mengalaminya. Terimakasih, Tuhan 
Yesus memberkati. 
 
Ibu. Debora (Keluarga Allah Solo) 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


