


29  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 bias dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul   : MENCARI BENDA 
Petunjuk  : Pemimpin Ice Breaker membuat daftar-
daftar ayat tentang janji/perjanjian Tuhan yang 
terdapat dalam Alkitab (contoh:Keluaran 34:10). Ketika 
aba-aba dimulai maka semua anggota diminta untuk 
dengan cepat membuka alkitab (alkitab manual/buku) 
dan kemudian membacakan ayat yang anda sebutkan. 
anggota pertama yang menemukannya harus berdiri 
membaca ayat tersebut. Nilai dan angka diberikan 
kepada anggota yang berhasil dahulu menemukannya. 
Tujuan   : Supaya setiap kita senantiasa 
mengingat dan mendeklarasikan janji/perjanjian 
Tuhan atas 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? 
 
GREAT REVIVAL #5 - KEBANGUNAN ROHANI BESAR #5 

COME BACK AND REGAIN YOUR VICTORY 
KEMBALI DAN DAPATKAN KEMENANGAN ANDA  

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘GREAT REVIVAL #5 – KEBANGUNAN ROHANI 
BESAR #5’ dengan tema ‘COME BACK AND REGAIN 
YOUR VICTORY - KEMBALI DAN DAPATKAN 
KEMENANGAN ANDA’                           
 
I. TUHAN MENYEDIAKAN KEMENANGAN BESAR DI 

TAHUN MUJIZAT BESAR INI 
a. Ulangan 20:1-3 

 JANGAN TAKUT SEKALIPUN MUSUH DAN 
TANTANGAN KITA BANYAK. 

 ARAHKAN KEMBALI MATA KITA KEPADA 
TUHAN YANG TELAH MENUNTUN DAN 
MENYERTAI KITA. 
- Kembali rajin bangun pondok Daud, kembali 

rajin melayani Tuhan, kembali nyalakan api 



saudara, kembali bangkit dalam doa 
profetik. 

 Ulangan 20:4 -- TUHAN SELALU PUNYA 
MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN KEMENANGAN 
KEPADA KITA. 

 Amsal 24:16a 
 JANGAN IJINKAN KEMENANGANMU DICURI! 

AMBIL KEMBALI SEBAB ITU HAK KITA YANG 
SUDAH TUHAN BERIKAN! 
 

II. RAHASIA COMEBACK BESAR DARI YOSUA 
1. BERANI EVALUASI TOTAL 

 Yosua 7:3-4; Yosua 7:6-9 
 Yang Yosua lakukan adalah dating menghadap 

tabut Allah, bersujud denganmu kasampai ke 
tanah sampai hari petang. Yosua dating sambil 
berkabung dan merendahkan diri di hadapan 
Allah. 

2. BERANI BANGKIT MEMOTONG DOSA. 
 Yosua 7:10-11 -- SEGERA BANGUN DAN 

BANGKIT! 
3. BERANI BERDOA RADIKAL. 

 Yosua 10:12-14 
4. BANGUN IMAN YANG TEGUH. 

 Yosua 1:9; Yesaya 50:7 
5. BERANI BERJUANG DENGAN GIGIH. 

 Yosua 17:17-18 
 



PERTANYAAN : Percayakah Anda bahwa Tuhan sudah 
sediakan kemenangan besar atas hidupmu? Mengapa? 
Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda saat ini 
dalam meraih kemenangan besar? Ceritakan tuntunan 
dan penyertaan Tuhan yang sudah diberikan 
kepadamu untuk mendapatkan kemenangan besar 
tersebut!  
APLIKASI : Apa komitmen Anda agar bias terus 
mengalami kemenangan besar dalam hidup Anda? 
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 bersaksi tentang mujizat Tuhan 

yang saya alami tanggal 12 September yang lalu. 
Sebelumnya saya hadir di KKR tanggal 10-11 yang 
dilayani Ps. JE Bamidele Strurdivant. Saya mendapat 
impartasi dan doa saya dijawab Tuhan Yesus. Saya juga 
imani rhema yang Pdt. Obaja berikanya itu Keluaran 
34:10. 

Saya ini ibu rumah tangga yang tidak bekerja, saya 
mengurus anak yang masih usia 2,5 tahun. Untuk 
mengisi waktu luang, saya sering mengikuti 
kompetisi/kuis di sosial media dan televisi, (Dulu saya 
juga sudah bagikan kesaksian saya dapat hadiah motor 
2x dari kompetisi/kuis juga). 

Begini ceritanya, kemarin itu ada kuis di salah satu 
televise swasta yang berhadiah 10juta rupiah. Aturan 
kuisnya itu bila tidak bias menjawab dengan benar, 
maka hadiah akan diakumulasi keesokan harinya jadi 
20juta dan seterusnya, sampai tanggal 12 September 
itu jadi 50juta hadiahnya. 

Waktu saya hadir KKR 11 September, saya berdoa 
minta mujizat Tuhan agar saya bias menang kuis 
berhadiah 50juta itu. Dalam pikiran saya kalau saya 
bias menang 50juta, maka saya bias pakai uang itu 



untuk DP perumahan karena saya sudah lama rindu 
punya rumah sendiri. Waktu Ps. JEBamidele mengajak 
kita berdiri dan berdoa, iman saya menyala, bahwa 
Tuhan akan menunjukkan kuasaNYA padaku.  

Keesokan hari nya pukul 09.55 saya mendaftar kuis 
itu lewat sms cuma 1x. Pukul 10.57 saya beranjak mau 
mematikan televise tapi entah kenapa saya penasaran 
siapa yang dapat hadiah itu. Pukul 10.58 saya pantau di 
acara televise itu, saya tidak berharap lebih ketika layar 
sedang mengacak nama peserta yang daftar kuis itu. 
Ketika diacak, saya itu tidak mengira, nama dan nomor 
HP saya muncul dilayar televisi. Ketika saya menjawab 
telepon dari acara televise itu, seluruh badan saya 
gemetaran hebat, bibir saya gemetaran, bicara saya 
juga terbata-bata. Apa yang didalam kepala saya buyar 
semuanya, jadi blank total. Saya tegaskan ini benar-
benar mujizat kuasa Tuhan! Karena aturan kuis itu bila 
salah menjawab, maka dianggap gagal dan harusnya 
hadiah dia kumulasikan hari berikutnya. Apa yang 
terjadi dengan saya sungguh membuat banyak orang 
tercengang, terkagum-kagum. Waktu itu jawaban saya 
salah, saya juga sudah pasrah telponnya pasti ditutup. 
Tapi entah kenapa host member kode gerakan tubuh 
yang membuat saya ingat jawabannya. Walaupun 
jawaban terakhir juga disalahkan karena jawaban saya 
tidak persis sama. Tetapi lagi-lagi, karena kuasa Tuhan, 
jawaban saya dianggap benar karena berunsur sama.  



Puji Tuhan, saya tidak menyangka pagi itu 12 
September pukul 11.00 saya mendapat hadiah 
spektakuler 50 Juta. Hadiah yang tidak pernah saya 
bayangkan. Dan saya juga masih bingung sampai 
sekarang kok bisa ya.. kok bisa ya, padahal biasanya 
tidak bias seperti ini. Saya percaya Tuhan memegang 
kendali atas kejadian ini. Berkat 50 juta itu harus 
untukku bukan untuk orang lain. Yang membuat orang-
orang banyak pun berkata sungguh itu adalah kuasa 
Tuhan saja.  

Haleluya Tuhan Yesus dahsyat. DIA membuat hal 
yang tidak mungkin jadi sangat mungkin. DIA 
menjawab kerinduan hatiku. Terima Kasih Tuhan 
Yesus. Terima Kasih para hamba Allah yang dikasihi 
Tuhan. 

Mari kita semakin mendekat pada Tuhan, 
menuruti perintah-NYA, taat persepuluhan, taat janji 
iman. Dan kita akan melihat Tuhan akan bekerja 
sungguh-sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. 
Tuhan Yesus memberkati. 
 

Narasumber kesaksian : Bernadet 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) 


