4 AGUSTUS 2019

S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1.
2.
3.
4.

Ku cinta gerejaku
Satu juta jiwa diselamatkan
GREAT MIRACLE (KA Worship)
GREAT REVIVAL (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: KESELAMATAN
Petunjuk: Bungkus 2 bungkus yang mirip kado. Bagi
kelompok sel menjadi 2 kelompok, kemudian bagikan
kepada 2 kelompok tersebut untuk dibuka. Bungkusan
kesatu isinya Garam, sedangkan bungkusan yang kedua

berisi Lilin. Diskusikan apa makna akan kedua
bungkusan tadi, setelah dibuka dari bungkusnya. Diskusi
dua kelompok dengan waktu 10 menit.
Tujuan: Supaya setiap kita mengerti bahwa kita
diciptakan untuk menjadi GARAM & LILIN, dimana
Garam: Hendaklah kita menjadi garam dunia, hendaklah
bisa melibatkan orang lain, hendaklah saling mengasihi.
Lilin: Hendaklah Terang dunia dari Tuhan Yesus
menjadikan orang yang percaya kepadaNya menjadi
diselamatkan.
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 MIRACLE OF SOUL WINNING #1 - MUJIZAT
SELAMATKAN JIWA #1
THE HUNGER FOR SOUL WINNING
KELAPARAN ROH UNTUK SELAMATKAN JIWA

PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang
‘THE MIRACLE OF SOUL WINNING #1 - MUJIZAT
SELAMATKAN JIWA #1’ dengan tema ‘THE HUNGER FOR
SOUL WINNING - KELAPARAN ROH UNTUK
SELAMATKAN JIWA’
I. INILAH SAATNYA ARUS KEGERAKAN TUHAN UNTUK
MUJIZAT SELAMATKAN JIWA!
a. Lukas 5:4-11
• PETRUS TIDAK GAGAL MENANGKAP FIRMAN yang
Yesus bagikan. Dia berhasil menangkap rhema dari
kotbah Yesus!
• SEKALIPUN BELUM MELIHAT BERKAT, TERUSLAH
BERJUANG SAMPAI ANDA BERHASIL MENANGKAP
RHEMA DARI TUHAN.
• Rhema yang Saudara tangkap hari ini akan
membangkitkan iman. Dan iman yang bangkit akan
menjadi awal mula mujizatmu datang.
b. Bukan hanya record breaking miracle dalam terima
berkat, tetapi RECORD BREAKING MIRACLE DALAM
SELAMATKAN JIWA!
• Bilangan 11:31-32

• ARUS KEGERAKAN TUHAN BERKUASA UNTUK
MELANDA APAPUN DAN SIAPAPUN JUGA!
- Jawabannya hanya satu! Zakharia 4:6
II. KUNCI MENGALAMI MUJIZAT MENYELAMATKAN
JIWA ADALAH MILIKI KELAPARAN ROH YANG BESAR
UNTUK KEBANGUNAN ROHANI.
a. Mujizat 4 milyar burung puyuh itu sebenarnya
diawali dengan satu kejadian, yaitu KELAPARAN.
• Pertanyaannya: APA YANG JADI KELAPARAN ANDA?
• Jangan sampai kita lapar akan sesuatu yang salah.
Jangan sampai kita menangisi sesuatu yang salah.
Laparlah akan sesuatu yang juga membuat Tuhan
lapar. Tangisilah sesuatu yang juga membuat Tuhan
menangis.
b. MILIKI BELAS KASIHAN UNTUK JIWA-JIWA.
• Nehemia 1:1-4
PERTANYAAN: Sudahkah Anda bergerak untuk
selamatkan jiwa? Menurut Anda, mengapa kita tidak

boleh menyerah dan harus terus berjuang untuk
menyelamatkan jiwa?
APLIKASI: Apakah komitmen yang bisa Anda buat dapat
menyelamatkan orang-orang yang Anda kasihi?
Tuliskanlah nama-nama mereka dan doakan setiap hari!
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit)
DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit)
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota
kelompok sel untuk berdoa profetik.
1.
2.
3.
4.

5.

Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan.
Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan
kesejahteraan bangsa.
Ada lawatan Tuhan yang dahsyat, dan kesatuan
yang solid dalam gereja kita.
Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas
Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga
beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani di
gereja kita.
Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan namanama yang ditulis di Kartu Penuai dijamah serta
diselamatkan

KESAKSIAN:
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DI KELUARGA ALLAH!
Shalom, nama saya Hidayatun Hikmah. Saya dari Kota
Soppeng - Sulawesi Selatan. Saya dulunya belum
percaya Tuhan Yesus dan sangat terberkati sekali
dengan YouTube Keluarga Allah.
Berawal dari beberapa waktu lalu, saya pasang wifi di
tempat tinggal saya. Karena itu saya bisa lebih leluasa
YouTube-an tanpa terkendala kuota. Saya memang
sudah tertarik dengan ke-Kristenan dari beberapa tahun
lalu. Beberapa kali sudah mencoba pergi ke Gereja
walau masih sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya saya
menemukan YouTube Channel Keluarga Allah dan saya
‘tertampar’ dengan setiap firman Tuhan yang
disampaikan Ps. Nita dan Ps. Jonatan.
Saya bisa sampai menangis mendengarkan khotbah
yang disampaikan di Keluarga Allah walau hanya lewat
internet. Saya punya banyak pertanyaan dan
pergumulan yang puji Tuhan saya mendapatkan
jawabannya melalui kotbah yang disampaikan Ps. Nita.
Semangat hidup saya terbangun dan iman saya semakin
bertumbuh. Sebelumnya saya sudah mengikuti channel
gereja lain, namun entah kenapa Keluarga Allah
berbeda. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar

biasa. Saat ini saya sudah terima Tuhan Yesus dan sudah
dibaptis.
Saya rindu keluarga Allah dapat membuka gereja
cabang di kota saya. Sehingga saya dapat beribadah
dan bertumbuh secara rohani dengan baik, karena
pengajaran dari Keluarga Allah sangat mengena bagi
saya yang baru kenal Tuhan Yesus. Selain itu saya juga
rindu dapat mengikuti Pondok Daud walaupun mungkin
hanya lewat live streaming. Agar saya dapat ikut
merasakan hadirat Tuhan setiap saat di tempat tinggal
saya.
Saya mencoba menghubungi Keluarga Allah melalui
Instagram, dan puji Tuhan melalui instagram saya
kemudian digabungkan ke dalam Gereja Internet
Keluarga Allah. Saya berharap, iman saya semakin
bertumbuh melalui Gereja Internet Keluarga Allah,
sehingga saya dapat mengenalkan Tuhan Yesus kepada
suami, anak dan keluarga saya.
Selain itu, saya juga diberikan informasi tentang call
center Keluarga Allah yang yang ternyata bisa diakses
24 jam. Itu akan sangat membantu saya karena kalau
siang hari, di tempat tinggal saya ramai dan sangat
tidak memungkinkan untuk membicarakan kekristenan.
Selama ini saya harus menempuh jarak 200an KM untuk
pergi ibadah ke Kota Makasar karena kondisi

lingkungan sekitar saya yang tidak memungkinkan.
Saya juga belum berani ibadah di gereja kecil di kota
saya karena beberapa hal. Salah satunya sebagian
besar masyarakat disini juga belum percaya. Maka dari
itu saya selalu pakai earphone saat mendengarkan
khotbah Ps. Nita. Saya sudah mengikuti semua video
kotbah Keluarga Allah dan juga mengikuti Miracle Night
Service melalui Live Streaming.
Terimakasih Tuhan, karena sudah menuntun saya
menemukan Keluarga Allah yang sangat membantu
saya bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau.
Demikian kesaksian saya, kiranya dapat menjadi berkat
bagi saudara semua. Tuhan memberkati.
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan
datang.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

