


8 SEPTEMBER 2019 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 

2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(Silahkan pilih 2 lagu berikut):  

1. Perjanjian Ajaib (KA Worship)  

2. Roh Kudus Roh Allah bakar hati dan hidupku  

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: PANEN JAGUNG 

Petunjuk: Sediakan butir-butir jagung (bias diganti 

dengan yang lain) secukupnya. Bagi anggota kelompok 

sel menjadi 2 kelompok. Bilamana seorang pemain 

menjawab pertanyaaan dengan tepat, ia boleh 

mengambil jagung yang disediakan dan 

memasukkannya ke dalam keranjang kelompoknya. 

Sebutir jagung bernilai 10. Bila pemain tersebut gagal 



sedangkan kelompok lain dapat menjawabnya, maka 

kelompok yang berhasil itu boleh mengambil tumpukan 

jagung lawan. PERTANYAAN DISESUAIKAN DENGAN 

TEMA KOTBAH MINGGU INI. 

Tujuan:  Mengingat pesan dan rhema firman Tuhan 

yang sudah disampaikan saat kotbah Minggu, sehingga 

setiap kita bias meresponinya. “Seperti halnya kita 

menuai jagung, kita menuai jiwa-jiwa.”  

 

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? 

 

GREAT REVIVAL #2 – KEBANGUNAN ROHANI BESAR #2 

SPIRIT OF LIFE - ROH KEHIDUPAN 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘GREAT REVIVAL #2 – KEBANGUNAN ROHANI BESAR #2’ 

dengan tema ‘SPIRIT OF LIFE - ROH KEHIDUPAN’                          



        

I. ROH KUDUS ADALAH ROH YANG MENGHIDUPKAN 

DAN MEMBANGKITKAN. 

a. Wahyu 11:3-6  

• Wahyu 11:6-11  

• HIDUP BERSAMA ROH KUDUS artinya kita HIDUP 

BERSAMA DENGAN ROH KEHIDUPAN YANG SELALU 

MEMBANGKITKAN. 

• Roma 8:11 (2 Timotius 1:7)   

• AKTOR DI BALIK SEGALA KESUKSESAN perjalanan 

gereja kita adalah ROH KUDUS sendiri. 

• BERSAMA DENGAN ROH KUDUS, KITA TIDAK BISA 

TETAP KALAH! 

 

II. KUNCI SEGALA REVIVAL ADALAH ROH KUDUS. 

a. SADARILAH BAHWA KEBANGKITAN DAN 

KEBANGUNAN ROHANI YANG BESAR TIDAK AKAN 

TERJADI TANPA KARYA ROH KUDUS. 

• Itu sebabnya sebagai satu kesatuan gereja kita tahu 

sekarang, kalau kita mau melihat penggenapan janji 

Tuhan tentang great revival ini jadi, maka kuncinya 

adalah Roh KUDUS! 



b. JANGAN SAMPAI ROH KUDUS UNDUR DARI HIDUP 

KITA. 

• Mazmur 51:13  

• Berita baiknya: TUHAN BERJANJI TIDAK AKAN 

MENINGGALKAN GEREJA KITA (Hagai 2:5-10)    

• PASTIKAN ROH KUDUS ADA DI TENGAH, BUKAN DI 

PINGGIR! 

c. JADILAH PRIBADI KESUKAAN ROH KUDUS. 

• Memasuki usia ke 30 tahun, gereja kita punya 

kerinduan untuk terus menjadi gereja yang disukai 

Roh Kudus (Galatia 5:25)   

• Supaya hidup kita makin bisa dipimpin Roh Kudus 

kita harus meningkat dalam level percaya dan taat. 

 

d. TUHAN AKAN BERI KADO TERBESAR UNTUK HUT 

GEREJA KITA: PENCURAHAN ROH KUDUS BESAR-

BESARAN YANG MEMBAWA GELOMBANG REVIVAL 

BESAR. 

 

PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa Roh Kudus 

menjadi kunci untuk terjadinya great revival yang akan 

Tuhan kerjakan? Sharingkan! 



APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 

ini, maka komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 

great revival sungguh-sungguh Tuhan kerjakan di 

tengah-tengah kita? Tuliskan dan sharingkan kesaksian 

Anda!  

 

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 Pak Obaja, saya bu Dwi. Ijinkan saya 

memberikan kesaksian betapa dahsyatnya Kasih Tuhan 

atas hidup suami saya. 

Suami saya yang sejak tahun 1999 mengalami 

gangguan kejiwaan yang sangat berat, sampai sering 

keluar masuk Rumah sakit jiwa, otomatis saat itu 

hidupnya tidak punya pengharapan lagi. Tapi Puji 

Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup 

memulihkan keadaan. Setiap saat, setiap waktu saya 

selalu bawa suami saya dalam doa, saya percaya Tuhan 

ijinkan semua ini terjadi karena Tuhan punya rencana 

yang luar biasa atas hidupnya. 

Sebagai istri saya harus menjadi penolong bagi suami 

saya, apapun keadaannya saya harus tetap menerima 

walaupun itu berat, tapi saya percaya Tuhanku yang 

luar biasa memberi kekuatan. 

Dalam perjalanan waktu suami saya mulai dipulihkan, 

kebetulan saya dan anak saya adalah KKS, otomatis 

suami saya selalu mengikuti komsel di rumah kami, 

sedikit demi sedikit pemulihan mulai terjadi atas suami 



saya dan kerohaniannya juga mulai dibangun. Saat saya 

mendengar kotbah dari Bp Obaja bahwa setiap kita bisa 

dipakai Tuhan apapun keadaan kita, Tuhan bisa pakai, 

saat itu saya tangkap Firman Tuhan yang disampaikan 

Bp Obaja, saya  imani dan percayai bahwa Tuhan pasti 

juga bisa pakai suami saya apapun keadaannya, saya 

tidak peduli banyak orang bilang, mana mungkin orang 

sakit jiwa bisa dipakai Tuhan, saat banyak orang 

mencemooh malah membuat iman saya makin yakin 

dan percaya. Tuhan sanggup memampukan suami saya, 

saya terus pegang Firman Tuhan yang disampaikan Bp 

Obaja, apapun keadaan kita Tuhan bisa pakai. 

Dan saat ini Tuhan benar-benar sudah jawab doa saya. 

Puji Tuhan saat ini suami saya sudah menyelesaikan 

kelas SOM, dan SOM 5 pengembangan dan 

pelipatgandaan sebagai syarat jadi KKS dan siap dilantik 

saat UC bulan September 2019 ini. 

Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ini rencana Tuhan. 

Saya percaya suami saya akan menjadi kesaksian bagi 

orang-orang yang hopeless/ tidak punya pengharapan. 

Karena Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 

Kiranya kesaksian saya bisa jadi berkat. Terimakasih, 

Pak Obaja. Tuhan Yesus memberkati. 

 



Narasumber kesaksian: dr. Dwi - Tim Follow up jiwa 

baru & Tim Medis GBIKA 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 

 


