


 23 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. Perjanjian Ajaib-Praise (KA Worship) 
3. Perjanjian Ajaib (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: MUSIK & ALKITAB 
Petunjuk: Siapkan musik dan sebuah bola kecil. Para 
anggota duduk berkeliling membentuk lingkaran. 
Kemudian musik diputar sambil bola dijalankan (dari 
tangan ke tangan). Tiba-tiba musik dihentikan dan 
anggota yang mendapat giliran memegang bola harus 
menjelaskan tokoh Alkitab yang disebutkan oleh 
pemimpin (TOKOH ALKITAB YANG KISAHNYA SESUAI 
DENGAN KOTBAH MINGGU INI TENTANG BERGERAK 
SECARA PROFETIK). Misalnya pemimpin menyebut 
‘Ishak, maka pemimpin berkata, ‘Ishak menabur saat 



dalam keadaan kekeringan karena dituntun Tuhan dan 
ia bertindak secara profetik’. Anggota yang tidak dapat 
menjelaskan pelajaran rohani yang diperolehnya dari 
tokoh itu, akan dikenakan hukuman. 
Tujuan: Mengingatkan kita akan peranan tokoh-tokoh 
Alkitab yang diceritakan dalam Alkitab dan mengambil 
pelajaran rohani dari mereka bagi pertumbuhan 
rohani 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? 
 

ARISE AND SHINE #4 - BANGKITLAH MENJADI 
TERANGLAH #4 

MOVING PROPHETICALLY - BERGERAK SECARA 
PROFETIK   

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘ARISE AND SHINE #4 - BANGKITLAH MENJADI 
TERANGLAH #4’ dengan tema ‘MOVING 
PROPHETICALLY - BERGERAK SECARA PROFETIK’                                     
           
 



7 PILAR PERJANJIAN BERKAT TUHAN: 
1. HIDUP DALAM KEBENARAN TOTAL. 
2. CINTA TUHAN BUKAN CINTA UANG. 
3. BANGKIT BEKERJA DAN BERKARYA. 
4. BERPIKIRLAH DENGAN HIKMAT ALLAH. 
5. MULIAKAN TUHAN DENGAN HARTAMU.  
 
6. BERGERAK SECARA PROFETIK. 

a. Bergerak secara profetik adalah bergerak dengan 
cara mendengarkan dan mengikuti instruksi Tuhan 
step by step.  

b. Yesaya 40:31  
◼ Dalam Ayat ini, kita menemukan 3 level 

pergerakan: Berjalan, Berlari, dan Terbang.  
◼ ‘KUASA BERGERAK SECARA PROFETIK’: 

- KITA BERJALAN MAJU DENGAN LOGIKA / 
COMMON SENSE YANG BENAR. 

- KITA BERLARI DENGAN MENGAPLIKASIKAN 
PRINSIP-PRINSIP FIRMAN TUHAN YANG KITA 
PAHAMI. 

- TAPI KITA AKAN TERBANG TINGGI DENGAN 
BERJALAN MENGIKUTI INSTRUKSI PETUNJUK 
DARI TUHAN. INILAH BERJALAN SECARA 
PROFETIK. 

◼ Ishak bisa mengalami kelimpahan pada masa 
kelaparan, karena Ishak berjalan secara profetik 
mengikuti instruksi dari Tuhan (Kejadian 26:12-
13) 



 
c. Semua orang yang mengalami terobosan besar 

demi terobosan besar sepanjang hidupnya adalah 
orang-orang yang Sudah belajar untuk berjalan 
secara profetik mengikuti instruksi dari Tuhan. 
◼ Sepanjang 2019 kemarin kita mengalami Banjir 

Mujizat, rahasianya sederhana: kita belajar 
berjalan secara profetik mengikuti instruksi Tuhan.  

d. Itu sebabnya saya ajak kita semua BELAJAR 
BERJALAN SECARA PROFETIK! - Yesaya 50:4-5 
◼ Butuh hati seorang murid yang setiap pagi 

mau belajar untuk mendengar suara Tuhan.  
- KEDEKATAN MENENTUKAN KETAJAMAN KITA 

MENDAPATKAN PESAN PROFETIK DARI TUHAN. 
 
7. MENANG DENGAN IMAN. 

a. Imanlah yang akan menentukan seberapa besar 
Kemenangan yang anda dapatkan: 

b. IMAN ADALAH TIKET KEMENANGAN GEREJA 
TUHAN. 
◼ TIDAK ADA SESUATUPUN YANG BERSIFAT 

MISTIS TENTANG MUJIZAT. MUJIZAT ADALAH 
AKIBAT DARI KITA MELAKUKAN FIRMAN ALLAH 
DENGAN IMAN. 
- IMAN ITULAH YANG AKAN MEMBERI KUASA 

PADA PERJANJIAN BERKAT INI SEHINGGA 
SUNGGUH-SUNGGUH TERJADI.  



◼ Roma 1:16 -- KEKUATAN ALLAH AKAN 
MENJADI MILIK ORANG YANG PERCAYA. 

◼ TINDAKAN KITA YANG DISERTAI IMANLAH 
YANG AKAN MENGHASILKAN MUJIZAT   

 
PERTANYAAN: Selama ini sudahkah Anda bergerak 
secara profetik dengan iman yang sungguh-sungguh? 
Mengapa demikian? 
APLIKASI: Bagaimanakah Anda bisa bergerak secara 
profetik dalam kehidupan nyata Anda, sehingga Anda 
juga bisa mengalami kemenangan demi kemenangan 
yang sudah Tuhan janjikan? Tuliskanlah!  
  
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 
5. Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 
6. 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, saya Mia. Saya berjemaat di Keluarga Allah 
Boyolali. Saya cuma ingin menyaksikan cinta kasih 
Tuhan yang begitu ajaib atas hidup saya dan keluarga. 
Beberapa waktu yang lalu, hari Minggu waktu saya 
ibadah di Keluarga Allah Boyolali, saat itu firman Tuhan 
disampaikan oleh ibu Pdp. Kimiyati Sutikno. Waktu 
pujian penyembahan saya merasakan tubuh saya itu 
terasa panas, bahkan terasa mengeluarkan keringat. 
Padahal setelah saya pegang di leher setelah pujian 
penyembahan, leher saya kering sama sekali tidak ada 
keringat, dan di waktu yang sama suami saya juga 
seperti di depannya itu ada pohon beringin yang besar, 
dan tiba-tiba berubah menjadi gunung dan meletus. Kita 
tidak tahu apa maksud Tuhan dengan semuanya itu. 
Tapi saat itu kita berdua tangkap rhema Tuhan yang 
disampaikan beliau hamba-Nya, bahwa untuk setiap 
kita BANGKIT DAN BEKERJA. Singkat cerita, Senin pagi 
saya dapat WA untuk panggilan tes dan interview kerja 
untuk hari Selasa (keesokan harinya). Saya ragu, antara 
datang atau tidak, soalnya jaraknya agak jauh dari 
rumah, tapi di satu sisi ini waktunya untuk saya bisa 
dapat kerjaan baru, karena perusahaan dimana saya 



bekerja sebelumnya itu kolaps, dan saya dengar mau 
tutup. Singkat cerita kemarin saya menghadiri tes 
tersebut, dan Tuhan sungguh luarbiasa!!! Woww!!! 
Mujizat Tuhan nyatakan, saya langsung diterima kerja 
dan diminta segera bergabung dengan salary 70% 
kenaikan dibanding salary saya di perusahaan 
sebelumnya, dan ajaibnya lagi, posisi yang ditawarkan 
itu saya diminta untuk mengelola satu unit kerja, dan 
yang lebih amazingnya lagi, saya disediakan rumah 
untuk saya tinggal supaya tidak lelah dalam perjalanan 
karena cukup jauh. TUHAN SUNGGUH-SUNGGUH 
DAHSYAT! 
Saya ber-gereja pertama di Keluarga Allah Boyolali 
bulan November, dan pernah sekali ikut ibadah di 
Keluarga Allah pusat Solo-Widuran, tapi setiap Sabtu 
sejak bulan Desember kami (saya dan suami) ikut 
Pondok Daud. Dan Tuhan sungguh-sungguh berkarya 
secara dahsyat dan ajaib atas hidup kami. Tuhan Yesus 
dahsyat! Demikian yang dapat saya saksikan, dan 
kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap saudara, 
terimakasih. Tuhan Yesus memberkati. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


