


 10 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. KU PERCAYA JANJIMU (KA Worship) 

4. IMAN TAK PERNAH GAGAL (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 : MEMBUAT GAMBAR 

Petunjuk : Pemimpin ice breaker menyiapkan gambar 

(visi) contoh: mobil, kuda, bus, gerobak, dll. Lalu 

siapkan pensil dan kertas kosong ukuran Folio/HVS. 

Kemudian membagi Kelompok sel menjadi 2 kelompok 

(Kelompok A dan B). Tiap kelompok dipilih satu 

pemimpin. Lalu pemimpin kelompok diberi gambar 

(visi) oleh pemimpin ice breaker dan tidak boleh 

ditunjukan atau diberitahukan kepada anggotanya. 

Pemimpin kelompok hanya boleh memberikan klu, 

misal: ini adalah sebuah kendaraan modern/ini adalah 

hewan yang dimanfaatkan sebagahewan tunggangan, dll 

(hanya boleh 1 klu saja). Lalu tiap kelompok diberi 1 

kertas kosong dan 1 pensil, dalam hitungan ke tiga tiap 

kelompok mulai menggambar satu persatu secara 

bergantian dan tidak boleh bersuara sama sekali. 



Setelah gambar selesai, maka dicocokan dengan gambar 

(visi) yang dibawa oleh pemimpin kelompok. 

Kelompok yang menggambar cepat dan tepat akan 

menjadi pemenangnya.  

Tujuan : Setiap kita diajarkan untuk bisa melihat 

visi Tuhan atas hidup kita, walaupun itu belum 

kelihatan tapi terus jadikan itu nyata terlebih 

dahulu di dalam alam roh mu, maka itu yang akan 

Tuhan kerjakan dalam alam jasmanimu. 
 

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 #2 - LEDAKAN IMAN #2 

SEEING THE UNSEEN 

MELIHAT YANG TAK KELIHATAN   
 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘FAITH EXPLOSION #2 - LEDAKAN IMAN #2’ 

dengan tema ‘SEEING THE UNSEEN - MELIHAT 

YANG TAK KELIHATAN’                           
          

RAHASIA IMAN 

I. IMAN ADALAH MELIHAT YANG TAK 

KELIHATAN (SEEING THE UNSEEN) 



a. Baca 2 Korintus 4:18 

 Baca Ibrani 11:3 

b. Rahasia mengapa kuasa Allah begitu dahsyat 

bermanifestasi dalam hidup Musa: 

 Baca Ibrani 11:27 

 Milikilah Mentalitas Melihat Level 

Berikutnya! 

II. MANUSIA JASMANI KITA SELALU 

MELIHAT APA YANG KELIHATAN; 

SEDANGKAN MANUSIA ROH KITA YANG 

BISA MELIHAT APA YANG TIDAK 

KELIHATAN! 

a. Baca Yohanes 20:25 

- Baca Yohanes 20:29 

b. 2 LEVEL IMAN : IMAN LEVEL DASAR 

DAN IMAN NEXT LEVEL 

1. IMAN LEVEL DASAR 

 IMAN LEVEL DASAR: MELIHAT 

DULU, BARU PERCAYA. 

 TIDAK MASALAH MEMULAI 

IMAN KITA DI LEVEL DASAR INI, 

TAPI JANGAN BERHENTI 

SETERUSNYA DI LEVEL DASAR 

ITU; KITA HARUS BERTUMBUH 

IMAN KITA KE NEXT LEVEL! 

2. IMAN NEXT LEVEL 

 IMAN NEXT LEVEL: SEKALIPUN 

TIDAK MELIHAT, NAMUN 

PERCAYA. 

 



c. Masuk dalam KOMUNITAS IMAN. 

- IMAN ITU SANGAT MENULAR 

 Baca Keluaran 34:10 

d. MELIHAT AKAN MENENTUKAN 

APAKAH KITA BISA MENDAPATKAN 

ATAU TIDAK. 

 Baca 2 Raja 2:9-10 

 JAGA FOKUS KITA SUPAYA TERUS 

MELIHAT YANG TAK KELIHATAN 

SAMPAI YANG TAK KELIHATAN ITU 

DIMANIFESTASIKAN DAN BISA 

KELIHATAN DENGAN MATA 

JASMANI: 

 

PERTANYAAN : Saat ini apakah yang menghalangi 

Anda untuk memiliki IMAN NEXT LEVEL? 

Mengapa?  

APLIKASI : Saat ini apa yang Anda lihat untuk masa 

depan dalam Hidupmu, baik dalam keluargamu, 

pekerjaan/usahamu, pelayananmu, dan seluruh aspek 

kehidupanmu? Dan komitmen apakah yang akan Anda 

ambil untuk mewujudkannya?   

  

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 adalah salah satu jemaat 

Keluarga Allah Jogjakarta. Saya belum lama berjemaat 

di gereja KA Jogja. Sebelumnya 10 tahun terakhir saya 

dan keluarga berdomisili di Merauke-Papua. Dijogja 

saya dan istri sedang melanjutkan studi S2/Spesialis di 

UGM. Terus terang dengan status kami sebagai 

mahasiswa, hal itu membuat kami keluar dari Zona 

nyaman kami. Maksudnya secara Finansial, pendapatan 

keluarga kami menurun, karena fokus kuliah, tidak 

praktek, sebaliknya pengeluaran untuk keperluan studi 

meningkat. Selama bulan Oktober ini, tema khotbah 

gereja kita adalah tentang Pondok Daud, dan begitu 

banyak mujizat-mujizat yang terjadi di gereja kita yang 

sering disharingkan pada saat Firman Tuhan 

diberitakan. Dalam hati kecil saya, kapan Tuhan giliran 

saya mendapatkan mujizat itu. Suatu waktu, saya 



mendapatkan rhema ketika Pastor Jonatan mengatakan 

”Pray until something Happened”. Beliau juga 

mengatakan mujizat bisa terjadi secara bertubi-tubi, 

bahkan kita akan mengalami Record Breaking Miracle, 

asalkan kita tetap setia pondok daud, doa profetik, dan 

tabur benih profetik. Disela-sela kesibukan di kampus, 

saya sediakan waktu untuk ikut pondok daud 1-2x 

setiap minggunya, dan dalam keterbatasan secara 

finansial saya teguhkan hati untuk menabur benih 

profetik di gereja. Saat ini saya mau saksikan, firman 

Tuhan yang kita dengar itu, bukan kata-kata bualan atau 

omong kosong saja. Tepat pada tanggal 14 Oktober 

yang lalu, seorang teman komsel menghubungi saya 

untuk meminjam uang, dalam keterbatasan secara 

keuangan, hati saya digerakan untuk memberi (bukan 

meminjamkan). Jumlahnya memang kecil, hanya 

500.000, tapi bagi saya dan istri dengan status 

mahasiswa, jumlah itu sangat lumayan, apalagi saya 

sedang menjalani penelitian untuk Tesis S2 saya. 

Singkat cerita, saya transfer dana tersebut, kemudian 

setelah kegiatan di kampus selesai, saya lanjut ke gereja 

untuk Pondok Daud. Sesaat sebelum saya mau selesai 

Pondok Daud, saya merasakan HP saya bergetar masuk 

SMS, dan Mujizat pertama yang belum pernah terjadi 

sebelumnya, dan tidak masuk akal, ada uang masuk ke 

rekening saya sejumlah 4.000.000, saya cek ke berita 

mutasi, tidak tercantum siapa pengirimnya, saya tunggu 

beberapa hari kalau-kalau ada kesalahan dari sistem 

Bank, tapi sampai saat saya ketik kesaksian ini, dana 

tersebut tetap duduk manis di rekening saya. Tidak 



sampai disitu, mujizat The Power of Pondok Daud 

(istilah saya dan istri) terjadi lagi. Dari tahun lalu, saya 

sedang mengajukan untuk beasiswa di Kementrian 

Kesehatan (Kemenkes), dan sudah 2x, pengajuan saya 

ditolak, karena jurusan spesialistik yang saya ambil 

sekarang ini, dalam 10 tahun terakhir memang tidak 

masuk dalam kategori yang didukung beasiswa 

Kemenkes. Tapi kata-kata Ps. Jo: “Pray until something 

happened” terus terngiang-ngiang dalam hati dan 

pikiran saya. Baru beberapa hari ini, saya mendapatkan 

berita bahwa saya tembus beasiswa Kemenkes, dan 

saya adalah orang pertama di seluruh Indonesia, yang 

mendapat beasiswa dengan jurusan spesialis yang saya 

ambil, selama Kemenkes memberikan beasiswa selama 

10 tahun terakhir ini. Record Breaking Miracle itu 

bukan omong kosong, bukan kata-kata manis saja, itu 

benar-benar terjadi. Segala Pujian, Hormat dan 

Keagungan hanya untuk Kemuliaan Raja Kita, Tuhan 

Yesus Kristus. Tuhan Yesus Memberkati kita semua. 

Narasumber kesaksian : Drg. Ricky - Komsel Kasih 

Karunia (3K). Keluarga Allah Jogyakarta 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


