


22  SEPTEMBER 2019 
 

S1 = 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  : CERMIN AJAIB 
Petunjuk : Pemimpin Ice breaker menyiapkan 
sebuah cermin, sebuah sapu tangan, kapas yang telah 
ditaburi bedak/arang. Lalu pemimpin memilih 
seseorang untuk maju ke depan. Setelah itu matanya 
ditutup dengan sapu tangan. Pemimpin 
permainan/seorang peserta yang lain ditunjuk untuk 
menjadi iblis yang licik. Kemudian iblis itu berkata 
kepada orang yang matanya ditutup, “Hei, mukamu 
kotor dan perlu dibersihkan dengan kapas ini,” sambil 
memberikan kapas yang telah ditaburi bedak 
(sebelumnya kapas itu disembunyikan). Peserta yang 
tertutup matanya, lalu “membersihkan” wajahnya 
dengan kapas itu. Setelah orang itu mengotori 



mukanya dengan bedak, sapu tangan itu dilepaskan. Ia 
diberi sebuah cermin untuk melihat mukanya yang 
kotor itu karena telah dibohongi oleh si iblis. Kemudian 
Ia diminta membacakana sebuah ayat firman Tuhan 
untuk menunjukkan kesalahannya sebab ia mau 
mendengarkan perkataan si iblis. 
Tujuan  : Mengajarkan kita bahwa firman Tuhan 
adalah cermin bagi kehidupan rohani kita. Oleh 
karena itu tidak cukup hanya mendengarkan firman 
Tuhan, kita juga harus melakukannya agar terhindar 
dari godaan si iblis (Yakobus 1:23) 
 
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 #4 - KEBANGUNAN ROHANI BESAR #4 
CENTER OF REVIVAL - PUSAT KEBANGUNAN ROHANI 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘GREAT REVIVAL #4 – KEBANGUNAN ROHANI 
BESAR #4’ dengan tema ‘CENTER OF REVIVAL - PUSAT 
KEBANGUNAN ROHANI’ 
 



I. PUSAT KEBANGUNAN ROHANI ADALAH RUMAH 
TUHAN 
a. SAAT BANGSA ISRAEL BERHENTI BERIBADAH DI 

BAIT TUHAN, MAKA MEREKA MULAI 
MENGALAMI KEMUNDURAN ROHANI 
(2Tawarikh 27:2)  

b. KEMUNDURAN ROHANI YANG DIALAMI 
BANGSA ISRAEL, PADA AKHIRNYA 
MENGAKIBATKAN KEHANCURAN JASMANI 
YANG MENGERIKAN. 
 2 Tawarikh 27:9; 2 Tawarikh 28:1-2    
 2 Tawarikh 28:23; 2 Tawarikh 28:24-25    

c. MASALAH MUNCUL KETIKA MEREKA MENJAUH 
DARI RUMAH TUHAN; SEBALIKNYA REVIVAL 
BESAR JUGA DIMULAI SAAT MEREKA 
MENDEKAT KE RUMAH TUHAN. 
 2 Tawarikh 28:27; 2 Tawarikh 28:7  
 Sejak awal, Hizkia memutuskan untuk 

mencari Tuhan dan membuka kembali 
Rumah Tuhan (2 Tawarikh 29:1-3)    

 Hizkia sadar bahwa revival besar yang dia 
rindukan harus dimulai dari Rumah Tuhan 
terlebih dahulu. 

 Hagai 1:6-10 -- RUMAH TUHAN ADALAH 
PUSAT REVIVAL DALAM HIDUP KITA. 

 
 
 



II. RAHASIA REVIVAL BESAR DI ZAMAN HIZKIA 
1. HIZKIA MEMBANGKITKAN PARA PELAYAN 

TUHAN. 
 2 Tawarikh 29:4-5 -- Pertama dilakukan oleh 

Hizkia adalah mengumpulkan kembali para 
imam dan orang Lewi. 

 2 Tawarikh 29:11   
 2 Tawarikh 29:12-15    
 Yang kedua dari segi jumlah, Hizkia sadar 

perlu ditingkatkan -- 2 Tawarikh 29:34-36    
 2 Tawarikh 29:16 -- Bukan hanya kuantitas, 

tetapi kualitas hati harus dijaga. 
2. HIZKIA MEMBANGUN KEMBALI PONDOK 

DAUD. 
 2 Tawarikh 29:25-27 
 2 Tawarikh 29:30   
 2 Tawarikh 30:26-27    

3. HIZKIA BERANI MENABURKAN BENIH 
PROFETIK. 
 2 Tawarikh 29:31-32; 2 Tawarikh 30:24; 2 

Tawarikh 31:3-6 
 HIZKIA TERUS MENERUS MENABUR 

BAHKAN AKHIRNYA DIIKUTI DENGAN SATU 
BANGSA MENABUR (2 Tawarikh 30:10) 
- 2 Tawarikh 32:27-30 -- Percayalah bahwa 

revival besar dalam hidupmu dimulai 
dengan membuka kembali pintu hatimu 
untuk rumah Tuhan. 



PERTANYAAN : Mengapa kita harus beribadah ke 
rumah Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari 
revival besar di gereja Tuhan? Sharingkan!  
APLIKASI : Menurut Anda, apakah yang harus Anda 
lakukan untuk meresponi setiap kegerakan Tuhan atas 
hidup, gereja, kota dan bangsa kita saat ini? 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! 



Saya ingin bersaksi bagaimana saya melihat 
kerinduan Tuhan yang besar untuk generasi muda 
dipakai selamatkan jiwa dalam Tahun Great Miracle ini. 

Awal Agustus yang lalu, ketika gebyar pelayan 
Tuhan, kami dept Teens dan Youth Impact duduk persis 
di depan mimbar. Ketika menyanyikan lagu "Great 
Revival" dan Ps. Obaja mulai maju ke mimbar. Saat itu 
tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan Ps. Obaja 
membawa sebuah tongkat estafet dan diberikan 
kepada saya. 

Waktu itu seakan Tuhan berkata dalam hati saya 
bahwa ini saatnya generasi yang baru dibangkitkan, 
sama seperti Elia melempar jubahnya kepada Elisa, 
generasi baru yang dipakai Tuhan dengan urapan yang 
lebih besar lagi. Saat itu saya coba tangkap dan Imani. 
Hari Minggu yang lalu saya terheran karena Ps. Obaja 
ketika berkotbah berkata bahwa ingin mendukung 
penuh dan habis-habisan kegerakan Youth dan Teens, 
ini seolah memberi peneguhan atas apa yang Tuhan 
katakan kepada saya. Tidak berhenti disitu saja 
saudaraku, mulai hari itu kami bersama Youth dan 
Teens berkomitmen untuk berdoa setiap hari 
mendoakan kegerakan Allah yang besar ini terjadi atas 
Teens dan Youth. 

Dan secara mengejutkan mulai ada teman SMP 
saya yang belum percaya Tuhan Yesus chat di 
Whatsapp mengajak datang di ibadah KKR ulang tahun 
gereja kita. 



Ini suatu peneguhan bahwa benar Tuhan sedang 
ingin membangkitkan anak muda masuk dalam Great 
Revival. 

Saya benar-benar yakin ini awal dari tsunami 
kegerakan atas anak muda dan jiwa-jiwa yang haus dan 
lapar akan Tuhan. Sekian kesaksian saya, salam 
kegerakan. Tuhan Yesus memberkati. 

 
Narasumber kesaksian : Ifan Adetyatama – Pelayan 
Tuhan Youth dan Teens Impact 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 
 
 
 


