


 8 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-praise (KA Worship) 
3. Your Mercy (KA Worship) 
4. Tahun Anugerah-worship (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   : JANGAN PUTUS ASA 
Petunjuk  : Pemimpin ice breaker menyediakan dua 
buah piring, beberapa tangkai buah anggur/buah 
semacam itu (sesuai dengan jumlah peserta), sepasang 
sumpit, sedikit minyak goreng. Para anggota dibagi 
menjadi 2 atau 3 kelompok dan ada 1 pemimpin di 
tiap-tiap kelompok. Setiap kelompok berdiri dalam 
posisi berbaris. Didepan setiap kelompok diletakkan 
sebuah piring yang berisi buah anggur yang telah 
diolesi minyak goreng. Piring yang satu lagi dibiarkan 
kosong dan di atasnya di taruh sumpit. Pada waktu 
permainan dimulai, setiap anggota diberi waktu 
setengah menit untuk memindahkan sebanyak 
mungkin buah anggur itu ke piring kosong dengan 



memakai sumpit dan ini dilakuan secara bergiliran 
sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kelompok 
yang berhasil memindahkan anggur terbanyak, itulah 
yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Pemimpin 
tiap-tiap kelompok boleh membantu dengan 
memberikan arahan kepada anggotanya. 
Tujuan   : Mengajarkan setiap kita untuk tidak 
putus asa, terus berjuang, bahkan saat kita 
melakukan kesalahan pun, saat kita mau menerima 
petunjuk Tuhan, maka kita akan dibuat-Nya berhasil. 
 
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 #2 - ANUGERAH MELIMPAH #2 
FROM MISTAKES TO MIRACLES 

DARI KESALAHAN PADA KEAJAIBAN   
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘ABUNDANT GRACE #2 - ANUGERAH 
MELIMPAH #2’ dengan tema ‘FROM MISTAKES TO 
MIRACLES - DARI KESALAHAN PADA KEAJAIBAN’                             
          



I. ANUGERAH TUHAN SANGGUP MENYELAMATKAN 
KITA DARI KESALAHAN 
a. SETIAP MANUSIA PASTI PERNAH MELAKUKAN 

KESALAHAN. 
 Roma 3:10  seperti ada tertulis: ”Tidak ada 

yang benar, seorang pun tidak. 
b. BAHKAN APA YANG KITA PANDANG 

BENARPUN, BELUM TENTU ITU SESUATU YANG 
BENAR. KADANG ITU JUSTRU MEMBAWA KITA 
KEPADA KEKELIRUAN DAN KEGAGALAN YANG 
BESAR. 
 Hakim-hakim 17:6 
 SEBURUK APAPUN DAN SEDALAM APAPUN 

KETERPURUKAN YANG SAUDARA ALAMI, 
MASIH ADA GRACE YANG SANGGUP 
MEMULIHKAN HIDUP ANDA! 

 Mazmur 145:14 
 

II. KEGAGALAN KITA TIDAK MUNGKIN LEBIH BESAR 
DARI KASIH BAPA KITA 
Mazmur 103:1-14 
a. YANG TUHAN MAU ADALAH KITA BELAJAR 

DARI KEGAGALAN 
 Itu sebabnya kita harus lebih sukses, pasca 

gagal. Kita harus lebih benar, pasca berbuat 
salah. 

 Tuhan tidak menyimpan, apalagi mengungkit 
kegagalan kita. 



b. JUSTRU DI DALAM KESALAHAN DAN 
KEGAGALAN YANG BESAR, KITA BISA 
MENYADARI DAN MERASAKAN ANUGERAH 
DAN KASIH YANG LEBIH BESAR DARI BAPA 
KITA. 
 PERUMPANAAN TENTANG ANAK YANG 

TERHILANG. 
 TUHAN SELALU MEMBERIKAN KESEMPATAN 

KEDUA untuk kita selama kita mau 
meresponiNya dengan benar (Ibrani 4:16) 

 PERKENALKAN ANUGERAH TUHAN YANG 
BESAR INI KEPADA ANAK-ANAK BAPA YANG 
MASIH TERHILANG. 

c. TUHAN TIDAK MERASA TERGANGGU DENGAN 
KEGAGALAN KITA, KARENA DIA TIDAK PERNAH 
GAGAL MENGUBAH KEGAGALAN KITA 
MENJADI KEBAIKAN. 
 1 Raja-raja 19:4-5 
 TUHAN JUSTRU BISA MEMBUAT KEAJAIBAN 

DARI KESALAHAN KITA. 
 Semua kesalahan, kegagalan, kesialan, 

kekurangan, keteledoran yang anda alami 
atau lakukan bisa dipakai Tuhan untuk jadi 
ajang demonstrasi kuasa Allah.   

 
 
 



PERTANYAAN: Kesalahan apakah yang masih 
menghalangi Anda untuk mendekat pada Tuhan? Apa 
yang Anda lakukan untuk mengatasi 
kesalahan/kegagalan Anda tersebut? 
APLIKASI: Apakah yang menjadi komitmen Anda untuk 
menanggapi anugerah Tuhan yang luarbiasa yang 
sudah Tuhan sediakan atas hidupmu? 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, saat ini saya ingin menyaksikan betapa 

dahsyatnya kuasa Tuhan melalui doa profetik dan 
deklarasi kemenangan yang diajarkan di GBI Keluarga 
Allah melalui hamba-NYA; Ps. Obaja, Ps. Jonatan dan 
Ps. Nita. 

Pada tahun 2015 saya ditawari untuk membeli 2 
unit properti melalui teman saya dengan iming-iming 
harga akan naik berlipat ganda karena lokasinya yang 
strategis. Saat itu tanpa berpikir panjang dan tanpa 
berdoa terlebih dahulu saya putuskan untuk membeli 
properti tersebut melalui Developer. Tahun 2016 
kedua properti tersebut selesai dibangun dan langsung 
diserah terimakan kepada saya. 

Mulai tahun 2017 saya coba menjual kembali 
properti tersebut dengan harapan mendapat 
keuntungan dari nilai penjualannya. Namun sampai 
dengan akhir 2018 belum ada satupun penawaran dari 
pembeli karena ternyata dari pihak Developer sedang 
membangun cluster yang baru dengan harga yang 
sama saat saya membeli di tahun 2015 dan 
memasarkannya dengan cara bayar yang lebih menarik 
konsumen, sehingga banyak konsumen/pembeli yang 
langsung membeli melalui Developer. Saya sempat 
putus asa menghadapi hal ini, namun di awal 2019 saya 



diarahkan Tuhan untuk beribadah di GBI Keluarga Allah 
Jakarta, dan Firman Tuhan mengenai doa profetik. 

Sejak saat itu saya selalu memperkatakan doa 
profetik bahwa properti saya sudah terjual dan Tuhan 
akan kirimkan pembeli yang akan membeli properti 
saya tersebut. Puji Tuhan di bulan Juni 2019 salah satu 
properti saya laku terjual dan di tanggal 15 November 
2019 yang lalu properti yang kedua juga laku terjual. 

Firman yang jadi rhema dalam kehidupan saya 
adalah dalam Roma 10:8 "Firman itu dekat kepadamu, 
yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." 

Semoga kesaksian ini bisa jadi berkat dan kekuatan 
bagi setiap jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus 
memberkati. 

Narasumber Kesaksian: Samuel – GBI Keluarga Allah 
Neo Soho Jakarta 

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


