


 9 FEBRUARI 2020 
 

S1 = SEMBAH PUJI 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Kami Trima Kuasa-Mu (KA Worship) 
2. Bangkitlah Pahlawan (KA Worship) 
3. Rahasia Mengerjakan Mujizat (KA Worship)  
4. Kemuliaan Besar (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   : BERANI TERIMA JANJI/RHEMA TUHAN 
Petunjuk  : Pemimpin membuat 6-7 karton yang 
ditulisi angka dan di balik salah satu karton itu ditulisi 
“MUJIZAT” (tanpa sepengetahuan anggota). Setiap 
anggota ditantang untuk memilih angka yang tertulis di 
karton (angka yang dipilih setiap anggota boleh sama). 
Anggota yang berhasil memilih karton bertuliskan 
“MUJIZAT” berhak mendapat hadiah, tetapi anggota 
yang salah memilih harus mau diberi hukuman apapun.  
Tujuan   : Untuk mengajar setiap orang berani 
menerima JANJI/RHEMA dari Allah sehingga akan 
mendapat banyak mujizat dan anugerah dalam 
hidupnya.   



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? 
 

ARISE AND SHINE #2 
BANGKITLAH MENJADI TERANGLAH #2 
ARISE & WORK - BANGKIT & BEKERJA   

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘ARISE AND SHINE #2 - BANGKITLAH MENJADI 
TERANGLAH #2’ dengan tema ‘ARISE & WORK - 
BANGKIT & BEKERJA’                                   
           
7 PILAR PERJANJIAN BERKAT TUHAN: 
1) HIDUP DALAM KEBENARAN TOTAL 
2) CINTA TUHAN BUKAN CINTA UANG 
3) BANGKIT BEKERJA DAN BERKARYA 

a. Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, 
sebab terangmu datang, dan kemuliaan 
TUHAN terbit atasmu. 

b. KITA HARUS BANGKIT DARI SEGALA 
KETERPURUKAN DI MASA-MASA 
SEBELUMNYA. 
▪ BANGKIT ARTINYA BANGUN LALU BERDIRI. 



▪ BANGKIT ARTINYA TADINYA ANDA SEMPAT 
TERJATUH TETAPI BERANI MENCOBA 
KEMBALI. 

c. BEKERJA ADALAH SALAH SATU BAGIAN 
TERPENTING DALAM PERJANJIAN BERKAT 
ALLAH.  
▪ Mazmur 1:1-3 

d. Bukan sekedar bekerja, Tuhan mau kita harus 
BEKERJA DENGAN RAJIN. 
▪ Amsal 12:24  Tangan orang rajin memegang 

kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan 
kerja paksa. 

4) BERPIKIRLAH DENGAN HIKMAT ALLAH. 
a. Amsal 3:13-18 

▪ RAHASIANYA ADALAH HIKMAT!!! 
▪ HIKMAT ADALAH KEKUATAN UNTUK 

MEMPEROLEH KEKAYAAN!!! 
▪ Menggunakan Hikmat Allah: 

1) Amsal 15:22 -- Jika Anda mengalami 
stagnasi, maka anda perlu belajar, 
menggali, berpikir, minta pertimbangan, 
minta Hikmat Tuhan. 

2) Ibrani 13:5a -- Salah satu kunci hidup 
dengan Hikmat Allah adalah 
MEMPUNYAI RASA CUKUP! 

3) Roma 13:8a   

- Ulangan 15:6 



- Mulai sekarang milikilah prinsip: 
KALAU BAGI TUHAN BELUM 
WAKTUNYA SAYA MEMILIKI 
SESUATU, SAYA JUGA TIDAK MAU 
MEMILIKINYA!!! 

◼ BARANGSIAPA SETIA PERKARA 
KECIL, IA AKAN DIPERCAYA PERKARA 
BESAR!  

 
PERTANYAAN: Mengapa Tuhan ingin kita bangkit 
bekerja dan berkarya serta berpikir dengan hikmat 
Allah untuk menanggapi janji Tuhan dalam Yesaya 60 
ini? Lalu, apakah yang menjadi hambatan terbesar 
Anda untuk melakukan pilar ke 3 dan 4 dalam 7 Pilar 
Perjanjian Berkat Tuhan ini? Sharingkan! 
APLIKASI: Lalu, komitmen apakah yang akan Anda 
ambil untuk menanggapi firman Tuhan di minggu ini? 
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, nama saya Yohanes Widi. Dalam kesempatan 
ini saya sangat rindu memberitakan mujizat dan 
kebaikan Tuhan yang sungguh heran, yang boleh saya 
terima. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami 
demam selama 2 minggu, beberapa kali saya 
periksakan ke dokter dan ke rumah sakit tetapi hanya 
diberi obat saja dan disuruh istirahat, dan rawat jalan 
di rumah, bahkan sempat saya dan istri saya minta ke 
dokter untuk rawat inap di rumah sakit, tapi dokter di 
rumah sakit berkata tidak perlu opname (karena saya 
pakai BPJS). Tetapi kemudian, terakhir saya periksa dan 
setelah 2 hari saya berada di rumah, kondisi saya 
semakin drop, hingga akhirnya saya sudah tidak kuat 
dan istri saya membawa saya kembali ke rumah sakit, 
dan baru setelah itu saya mendapatkan perawatan di 
rumah sakit (opname). Setelah di cek laboratorium, 



ternyata hasil menunjukkan sesuatu yang membuat 
kami down, saya harus segera melakukan cuci darah 
karena kreatin saya sudah ada di angka 14,5, padahal 
normal kreatin orang dewasa itu ada di angka 0,6 – 1,2.  
Secara manusia, kami down. Tapi Tuhan sungguh 
luarbiasa, saat itu Tuhan taruh rhema di hati istri saya, 
bahwa sakit saya ini bukan dari Tuhan, dan TUHAN 
TIDAK MAU SAYA CUCI DARAH, karena tangan Tuhan 
sendiri yang akan memberikan kesembuhan yang 
sempurna pada tubuh saya. Singkat cerita kami 
memutuskan untuk tidak lanjut ke tindakan cuci darah, 
saya sampaikan itu ke perawat dan dokter di rumah 
sakit, dan mereka bilang kalau kami itu gila, bahkan 
dokter sempat berkata kepada kami bahwa jalan satu-
satunya untuk menolong nyawa saya adalah dengan 
cuci darah, kalua tidak mau maka saya akan mati 
karena penyakit ini. Tapi saya pegang janji dan rhema 
Tuhan yang disampaikan atas kami, bahwa Tuhan 
sendiri yang akan menyembuhkan saya. Setelah saya 
menandatangani surat penolakan untuk cuci darah, 
maka kemudian kami pulang dan tanpa diberitahu 
langkah apa saja yang harus kami lakukan untuk 
kesembuhan saya. Setelah beberapa hari di rumah, 
kondisi saya bukan semakin baik, tapi justru sebaliknya, 
semakin drop dan semakin parah. Mata saya mulai 
tidak bisa melihat, setiap kemasukan makanan saya 
selalu muntah, bahkan saya sudah tidak bisa berjalan. 
Setiap hari saya mengalami kondisi seperti itu, tapi Puji 



Tuhan, istri saya selalu menguatkan saya, dan kami 
semakin kuat dalam membangun mezbah doa kepada 
Tuhan. Setiap hari saya mendengarkan radio El-Shaddai 
FM, yang selalu menjadi semangat saya, dan 
memperkuat iman saya. Istri saya pun selalu berdoa 
bagi saya di Pondok Daud. Setiap saya merasakan 
kesakitan, saya selalu berkata “Puji Tuhan.. Haleluya..”. 
singkat cerita 2 bulan saya mengalami pergumulan ini, 
saya ubah doa saya dan saya berkata kepada Tuhan 
“Tuhaann.. tubuhku ini mau dipakai Tuhan, maka 
Tuhan akan berikan kesembuhan sempurna 
kepadaku!”. Selang beberapa hari kami cek ke lab lagi, 
dan Tuhan dahsyat.. kreatin saya sudah turun di angka 
6, yang tadinya 14,5. Iman saya semakin dikuatkan, 
saya pun mulai bangkit untuk kembali ikut ibadah di 
gereja, lalu tidak berhenti sampai di situ, saya juga 
kembali melayani Tuhan (saya melayani sebagai 
pendoa di ISS). Dan Tuhan sungguh mengadakan 
mujizat yang amat sangat luarbiasa, tepat di bulan 
yang ke-3 SAYA DISEMBUHKAN TOTAL oleh Tuhan. 
Saya memeriksakan diri saya, dan cek laboratorium, 
dan saat hasil dibacakan oleh dokter, dokter 
menyatakan bahwa kreatin saya SUDAH NORMAL!!! 
PRAISE LORD!!! Saat kita sungguh-sungguh pegang 
rhema firman Tuhan, dan menghidupinya, serta terus 
membangun hubungan dengan Tuhan, maka janji-Nya 
itu sungguh-sungguh dinyatakan atas setiap kita. Amin! 
Tuhan memberkati. 



 
Narasumber : Yohanes Widi/Shafira (Pendoa ISS – KA 
Solo) 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


