


 1 DESEMBER 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. Tahun Anugerah (KA Worship) 
3. Kasih-Mu Bapa (KA Worship) 
4. Your Mercy (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   : TEGUH PADA RENCANA-NYA 
Petunjuk  : Pemimpin Ice Breaker menyediakan 
sebatang kapur tulis. Gitar/alat musik yang lain, 
misalnya piano. Pemimpin Ice Breaker membuat 
sebuah lingkaran yang besar di lantai dan kemudian 
ditambah dua lingkaran kecil. Anggota komsel saling 
bergandengan tangan dan berdiri di garis lingkaran 
besar. Ketika gitar atau piano dimainkan, semua 
anggota berjalan mengelilingi lingkaran besar ke satu 
arah, misalnya ke kiri atau ke kanan. Pada waktu 
seorang anggota mendekati lingkaran kecil, ia harus 
menarik orang yang berada di kiri atau kanannya 
sehingga orang itu masuk ke dalam lingkaran kecil, 
tetapi ia sendiri berusaha untuk tetap di luar lingkaran 



kecil itu. Bila seorang anggota masuk ke dalam 
lingkaran kecil sampai tiga kali, ia dinyatakan sebagai 
orang yang tidak berdiri teguh. Lalu ia diminta untuk 
membacakan satu ayat mengenai “Berdiri teguh” 
sebagai hukumannya.  
Tujuan   : Mengajarkan kita agar berdiri teguh 
dan berpegang pada janji Tuhan. Kita tidak boleh 
mendua hati atau mengikuti orang lain menyimpang 
dari kehendak 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? 
 

ABUNDANT GRACE #1 - ANUGERAH MELIMPAH #1 
DIVINE BACKING - DUKUNGAN ILAHI   

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘ABUNDANT GRACE #1 - ANUGERAH 
MELIMPAH #1’ dengan tema ‘DIVINE BACKING - 
DUKUNGAN ILAHI’                            
          
I. SALAH SATU WUJUD ANUGERAH DAN KASIH 

KARUNIA TUHAN ADALAH DUKUNGAN ILAHI DARI 
TUHAN 



a. ADA BANYAK DEFINISI ANUGERAH DAN KASIH 
KARUNIA TUHAN 
 Anugerah = Grace/Favor = Kebaikan 

Tuhan/kasih karunia Tuhan. 
- Kamus besar bahasa Indonesia 

mendefinisikan sebagai pemberian dari 
pihak atas (orang yang lebih besar) 
kepada pihak bawah (orang yang lebih 
rendah). 

 Mazmur 20:3  
b. ONE TOUCH OF GOD’S FAVOR IS WORTH MORE 

THAN A LIFETIME OF LABOR / SATU SENTUHAN 
KEBAIKAN TUHAN ITU LEBIH DARI PADA KERJA 
KERAS SEUMUR HIDUP KITA. 
 Mazmur 127:1 
 JANGAN BERJUANG SENDIRIAN (Mazmur 

86:5) 
II. 3 DAMPAK DUKUNGAN ILAHI 

1. KITA AKAN MENJADI SANGAT KUAT 
 2 Tawarikh 26:14-15 
 KALAU KITA MENDAPATKAN BACKING 

TUHAN, MAKA KITA PASTI JADI KUAT! 
2. KITA SELALU DIPROMOSIKAN DARI 

KEMULIAAN PADA KEMULIAAN 
 Kejadian 39:1-4 

3. ADA PENGHIBURAN DALAM PERGUMULAN 
 2 Raja-raja 25:27-30 
 Amsal 16:7 



III. RAHASIA MENDAPATKAN DUKUNGAN ILAHI: 
IKUTI RENCANA TUHAN! 
a. SEJALAN DENGAN VISI TUHAN ADALAH 

RAHASIA MENERIMA KASIH KARUNIA 
 SATU PRIORITAS UTAMA SUNGGUH-

SUNGGUH SEJALAN DENGAN VISI TUHAN 
ADALAH  MENCARI DAN MENYELAMATKAN 
JIWA-JIWA YANG TERHILANG (Lukas 19:10) 

b. TAATLAH PADA KEHENDAK TUHAN 
 2 Raja-raja 24:20 

- 2 Raja-raja 25:5-7 
 2 Raja-raja 24:11-12   

 
PERTANYAAN  : Dalam kondisi apakah Anda masih 
belum menyadari bahwa dukungan Tuhan selalu ada 
bagi Anda? Mengapa? Lalu hal apakah yang Anda 
lakukan? Sharingkan! 
APLIKASI : Temukanlah saat-saat dalam hidup Anda, 
dimana dukungan-Nya nyata bagi Anda dan membawa 
Anda pada kemenangan. Saksikan dalam kelompok sel 
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, nama saya Angel. Saya mau menyaksikan 
kebaikan Tuhan yang baru saja saya alami. 

Sudah hamper 3 tahun lebih orangtua saya 
berpisah. Dan puncaknya beberapa waktu yang lalu 
papa saya tiba-tiba sakit kena serangan stroke dan 
hampir seminggu di Rumah Sakit. Sewaktu pulang dari 
RS saya putuskan untuk membawa papa saya pulang ke 
rumah dan tinggal kembali bersama mama saya, tapi 
saat papa saya kembali, mama saya menolak untuk 
kembali lagi bersatu dengan papa saya, tapi saya tetap 
teguh saya tidak mau papa saya keluar dari rumah lagi 
jadi saya tetap pertahankan papa saya. Disaat itu saya 



sangat-sangat  bingung tidak tahu harus berbuat apa 
lagi karena mama saya memutuskan pilihan untuk 
pergi dari rumah kalau papa saya masih tetap nekad 
pulang ke rumah, karena mama tetap belum bisa 
mengampuni. 

Singkat cerita saya terus bergumul saya hanya bisa 
berdoa, baca Firman dan saya hanya pasrah pada 
Tuhan (terserah Tuhan mau bawa keluarga saya 
kemana saya sudah pasrah) bahkan rasanya seakan 
keluarga saya diporak-porandakan. Saat itu saya hanya 
bisa menangis dan berseru pada Tuhan, saya tidak tahu 
harus gimana lagi, tapi saya tetap beriman bahwa 
semua pasti akan selesai pada waktu-Nya. 

Dan akhir cerita tiba-tiba setelah 3 hari mama 
meninggalkan rumah untuk pergi ke Solo, akhirnya 
mama saya pulang ke rumah, lalu mama datang 
kepada saya dan mama minta maaf ke saya dan papa 
saya. Akhirnya papa dan mama saya dipulihkan Tuhan. 
Mereka mau duduk bersama mau berjabat tangan 
saling mengampuni, disitu Tuhan tunjukkan kuasaNYA. 
Jadi waktu mama saya pergi dari rumah dia cerita 
seperti ada yang membawa dia pergi melangkah 
sampai akhirnya dia di Solo ikut Pondok Daud di Solo, 
disana dia mengalami pelepasan dan dia mengalami 
pemulihan di Pondok Daud. Luar biasa Tuhan kita 
sungguh sangat teramat baik, apa yang tidak mungkin 
bagi manusia semua dijadikanNYA NYATA. Terimakasih 
Tuhan Yesus. 



Narasumber Kesaksian: Angel - Komsel Eben Haezer 
(Keluarga Allah Semarang) 

 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


