


11 AGUSTUS 2019 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 

2 Lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(Silahkan pilih 2 lagu berikut):  

1. Ku cinta gerejaku 

2. Satu juta jiwa diselamatkan  

3. GREAT MIRACLE (KA Worship)    

4. 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: MEMBERITAKAN INJIL 

Petunjuk: Dua kotak korek api. Permainan ini dapat 

diadakan didalam atau diluar ruangan. Jumlah peserta 

tidak terbatas. Pemimpin membagi para peserta 

menjadi dua kelompok yang jumlah orangnya sama, 

kemudian setiap kelompok diberi satu korek api. 

Setelah itu, pemimpin memberi aba-aba. Pada waktu 



permainan dimulai, orang pertama dari kedua 

kelompok itu menyalakan sebatang korek api dan 

secara estafet ia memberikannya kepada orang kedua 

dst. Jika korek api itu padam ditangan seseorang, orang 

itu harus menyalakan sebatang korek api yang lain, 

kemudian ia harus meneruskannya kembali kepada 

orang yang berikutnya. Kelompok yang paling cepat 

memindahkan korek api hingga sampai kepada orang 

yang terakhir, dinyatakan sebagai pemenang. Kalau 

pesertanya banyak, pemimpin dapat membagi mereka 

menjadi beberapa kelompok. Jumlah setiap kelompok 

sebaiknya tidak kurang dari 15 orang. 

Tujuan: Mengingatkan kita untuk memberitakan Injil, 

baik pada waktu yang menguntungkan maupun pada 

waktu yang tidak menguntungkan. Kita juga harus 

berani menghadapi kesulitan pada waktu 

memberitakan Injil (IITim. 4:2)  

 

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 #2 

MUJIZAT SELAMATKAN JIWA #2 

THE DEDICATION 

DEDIKASI 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 #2 - MUJIZAT 

SELAMATKAN JIWA #2’ dengan tema ‘THE DEDICATION 

- DEDIKASI SELAMATKAN JIWA’                       

        

I. SEMUA ORANG BISA MENYELAMATKAN JIWA. 

a. GADIS BUDAK DI NEGERI ARAM. 

• 2 Raja-raja 5:1-4    

• 2 Raja-raja 5:15&17  

b. Kalau Tuhan bisa pakai gadis budak di negeri Aram 

itu, maka Tuhan bisa pakai kita semua, tanpa 

terkecuali! 

• HARUS BERANI MENCERITAKAN APA YANG TUHAN 

KERJAKAN! 



 

II. JADILAH ANAK TUHAN YANG BERGUNA BAGI 

KERAJAAN ALLAH! 

a. Filemon 1:8-12    

b. Hari ini deklarasikan: DULUNYA TIDAK BERGUNA, 

TAPI MULAI SEKARANG SANGAT BERGUNA! 

• Arti nama Onesimus ternyata adalah USEFUL atau 

PROFITABLE alias BERGUNA DAN 

MENGUNTUNGKAN! 

- “SANGAT BERGUNA, SANGAT PENTING, 

SANGAT BERHARGA”!! 

c. TUHAN ITU MEMPERHATIKAN, MENDENGAR DAN 

MELIHAT APA YANG KITA LAKUKAN. 

• Maleakhi 3:16-18    

• DEDIKASIKAN HIDUPMU UNTUK SELAMATKAN 

JIWA!! 

III. JANJI TUHAN BAGI ORANG YANG MAU 

MENDEDIKASIKAN HIDUPNYA UNTUK SELAMATKAN 

JIWA 

a. Markus 10:28-31    

• DEDIKASIH PENUH DALAM SELAMATKAN JIWA 

ADALAH KUNCI MENGALAMI MUJIZAT 100X LIPAT 



PADA MASA INI JUGA! 

b. PERINGATAN: “Tetapi banyak orang yang terdahulu 

akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan 

menjadi yang terdahulu.” 

 

PERTANYAAN: Mengapa Tuhan menghendaki kita 

untuk menyelamatkan jiwa? Apa yang selama ini 

menghalangi Anda untuk bisa menyelamatkan jiwa bagi 

Tuhan?  

APLIKASI: Setelah mengetahui kebenaran firman Tuhan 

ini, maka langkah apa yang akan Anda lakukan untuk 

menyelamatkan jiwa? Tuliskan dan 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. Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan 

kesejahteraan bangsa. 

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 dijawab Tuhan dan nama-

nama yang ditulis di Kartu Penuai  dijamah serta 

diselamatkan  

KESAKSIAN: 

TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 

KELUARGA ALLAH! 

Shalom, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang 

terjadi dalam keluarga kami. Pertobatan terjadi 1 jiwa 

mengenal dan mengaku bahwa Tuhan adalah 

Juruselamatnya. Pertobatan terjadi pada pembantu 

kami. 

Sekian lama kami akhirnya dapat orang yang bisa 

momong, tepatnya pas awal bulan Juli, waktu itu baru 

beberapa hari dia bekerja dan kita ajak ke gereja. Setiap 

hari Sabtu kami beribadah, mbak (biasa kami 

memanggilnya) yang belum percaya Tuhan Yesus itu, 

saya pikir dia tidak mau ikut ibadah. Tapi ternyata diluar 

dugaan kami, dia bilang ini sudah kerjaannya nemeni 

saya dan Orlin (anak kami yang masih baby). Singkat 

cerita dia ikut ibadah, dan waktu kotbah tentang tema 



“5 CIRI JIWA YANG TERLUKA”. Waktu pulang, di mobil 

mbak bilang ke saya “firmane koq bisa pas banget 

dengan yang sedang saya alami ya..” Lalu saya berkata 

tidak ada yang kebetulan, semua adalah rencana 

Tuhan. 

Waktu berjalan, mbak saya ternyata merasa sangat 

terberkati dengan kehidupan kami sehari-hari. 

Tepatnya tanggal 29  Juli, mkba pulang ke rumahnya 

karena cuti bulanan, waktu dia kembali ke rumah kami 

lagi, tiba-tiba saya terdorong untuk menanyakan 

gimana ketemu anaknya, kabarnya baik kan? Tiba-tiba 

mbak menangis dan intinya ada masalah dalam 

keluarga mereka. 

Waktu itu juga dalam hati saya didorong untuk 

mendoakan, ternyata selama ini mbak e rindu ikut 

dalam mezbah keluarga kami setiap malam, bahkan 

merasa terberkati ketika kami menyebut namanya 

dalam doa kami. Singkat cerita saya teringat bahwa 

tanggal 30 Juli  ada encounter one day, saya 

menawarkan dan dia langsung setuju. Puji Tuhan, mbak 

ini bisa berangkat ke Solo, hatinya bisa dipulihkan 

bahkan babtis dan menjadi pribadi yang baru, dia 

berkata bisa lega, bisa mengampuni. 

Saya percaya ini semua adalah karya Roh Kudus. Saya 

percaya ini saatnya tuaian jiwa-jiwa. Selagi ada 



kesempatan mari kita jangkau mereka, bersama Tuhan 

tidak ada yang mustahil. 

Dan ayat ini pun yang menguatkan saya “Roma 10:14-

15 (TB) Tetapi bagaimana mereka dapat berseru 

kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? 

Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika 

mereka tidak mendengar tentang Dia. *Bagaimana 

mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang 

memberitakan-Nya? 

Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika 

mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa 

indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar 

baik!" 

Haleluya! Tuhan Yesus dasyat 

Salam Revival. Tuhan Yesus memberkati 

TONY & RIA – GBI Keluarga Allah MAGELANG 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


