


 3 NOVEMBER 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. GREAT MIRACLE (KA Worship) 

3. GREAT REVIVAL (KA Worship) 

4. PONDOK DAUD (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 : CARI DAN MENDAPAT 

Petunjuk : Para anggota Komsel duduk, masing-

masing memegang sebuah Alkitab/Aplikasi Alkitab di 

Handphone. Kemudian pemimpin membacakan sebuah 

ayat dari Alkitab (ayat yang dibacakan harus berisi 

tentang janji Tuhan atas setiap kita), misal: “Allahku 

akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan 

dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.” maka 

pemimpin bertanya kepada para anggota: “Coba 

sebutkan alamat ayat ini dalam Alkitab” 

Para anggota harus mencarinya dalam Alkitab dan yang 

menemukannya harus segera maju ke depan untuk 

membacakannya. Yang paling cepat menemukan akan 

mendapatkan hadiah yang sudah disediakan oleh 

pemimpin ice breaker atau KKS.  



Tujuan : Mengingatkan pada setiap kita akan janji-

janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan terus 

beriman serta memperkatakannya secara profetik.  

 

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? 

 

FAITH EXPLOSION #1 - LEDAKAN IMAN #1 

SUPERSIZED MIRACLES 

MUJIZAT SUPER BESAR   

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘FAITH EXPLOSION #1 - LEDAKAN IMAN #1’ 

dengan tema ‘SUPERSIZED MIRACLES - MUJIZAT 

SUPER BESAR’                           

          

I. IMAN ADALAH DASAR PENGHARAPAN 

a. Ibrani 11:1 

 Iman adalah dasar dari harapan kita 

- Harapan adalah segala sesuatu yang kita 

inginkan supaya hal itu menjadi 

kenyataan. 

 Rahasia membuat harapan kita menjadi 

kenyataan adalah iman! 



b. PENGHARAPAN SEPERTI APA YANG 

MENJADI REALITA DI DALAM HIDUP 

KITA DITENTUKAN OLEH JENIS IMAN 

SEPERTI APA YANG KITA MILIKI. 

 JENIS IMAN KITA ADALAH 

CETAKAN YANG MENENTUKAN 

JENIS KEHIDUPAN KITA. 

c. MILIKILAH IMAN YANG SUPER BESAR, 

MAKA ANDA AKAN MENGALAMI 

MUJIZAT YANG SUPERBESAR. 

 

II. TUHAN MAU KITA MENGALAMI LEDAKAN 

IMAN 

a. BUKAN HANYA MEMPERTAHANKAN 

IMAN, TETAPI BAHKAN 

MELIPATGANDAKAN IMAN  

b. TAMBAHKAN DAN LIPATGANDAKAN 

IMAN ANDA SAMPAI TERJADI 

LEDAKAN IMAN! 

 2 Tesalonika 1:3 

- Iman mereka makin bertambah dengan 

sangat pesat! / “YOUR FAITH GROWS 

EXCEEDINGLY”. 

c. DAMPAK LEDAKAN IMAN: TERSIAR DI 

SELURUH DUNIA. 

 Roma 1:8  

 

III.WORLDWIDE REVIVAL (KEGERAKAN 

YANG MENDUNIA) 

a. Keluaran 34:10 -- ‘Sungguh-sungguh 



dahsyat’= Worldwide Revival (Kegerakan 

yang Mendunia)! 

 Mendunia artinya kabarnya, dampaknya, 

pengaruhnya sampai ke seluruh dunia.  

 

PERTANYAAN: Hal apakah yang masih menghalangi 

Anda untuk memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan? 

Mengapa? Sharingkan! 

APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan hari 

ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 

Anda lakukan sehingga Anda bisa mengalami suatu 

ledakan iman yang bisa membawa kegerakan Allah 

yang dahsyat yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini 

atas hidup, gereja, kota dan bangsa kita? 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, perkenalkan saya nama saya David, saya 

dari Keluarga Allah Jogjakarta. Dalam kesempatan ini 

saya rindu menyaksikan keajaiban Tuhan atas hidup 

saya khususnya dalam pekerjaan saya. Secara manusia 

ini sangat mustahil! 

Awal bulan Oktober 2019 target saya baru 20% 

dari target yang perusahaan berikan kepada saya, hanya 

tinggal 3 bulan sampai dengan Desember 2019 saya 

harus capai 80%-nya, dan itu secara manusia tidak akan 

bisa dengan pengalaman saya yang sudah selama 25 

tahun di Perusahaan Asuransi. 

Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil! Saya 

terus perkatakan perkataan profetik dalam Pondok 

Daud, dan saya ber-Iman pasti capai! Dan tanpa saya 

sadari apa yang tidak pernah terjadi, Tuhan dengan 

keajaiban-Nya membuat semua terjadi!!! 

Di awal Oktober masuk omset besar dan target tercapai 

hanya dalam hitungan hari Tuhan kerjakan!!! 

Woooowww!!! Bukan hanya capai target, namun 

2000% target terlampaui. Semua karena perkataan 

profetik dan Iman saya kepada Tuhan. Markus 11: 24 

terjadi dalam hidup saya! 



Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat 

bagi setiap Saudara, terimakasih. Tuhan Yesus 

memberkati. 

 

Narasumber kesaksian : Bp. David – Keluarga Allah 

Jogjakarta 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


