


17 MEI 2020 
 

S1 = SEMBAH PUJI (20 Menit) 

2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 

Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):

1. Kami T’rima Kuasa-Mu (KA Worship) 

2. Perjanjian Ajaib - Praise (KA Worship) 

3. Yesaya 60 (KA Worship) 

4. Kemuliaan Besar (KA Woship)

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 

menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 

yang sudah dilakukan. 

Judul : KETAATAN MEMPERKUAT KETAHANAN 
Petunjuk : Dalam komsel hari ini, pemimpin ice 

breaker meminta semua anggota komsel untuk berdiri 

melingkar. Pemimpin akan berdiri di tengah untuk 

memimpin gerak dan lagu. Pemimpin memperhatikan 

siapa anggotanya yang menirukan gerak dan lagu paling 

baik/semangat dan sesuai dengan arahan pemimpin. 

Pilih 2 orang yang terbaik, dan akan diberikan hadiah 

oleh pemimpin.  

Tujuan : Melatih ketaatan atas setiap instruksi dari 

pemimpin, maka kemenangan itu akan kita peroleh. 
 

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? 



BUILDING RESILIENCE #3 

MEMBANGUN KETAHANAN #3 

HEALTH RESILIENCE 

KETAHANAN KESEHATAN 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘BUILDING RESILIENCE #3 - MEMBANGUN 

KETAHANAN #3’ dengan tema ‘HEALTH 

RESILIENCE - KETAHANAN KESEHATAN’ 

 

I. BANGUN KETAHANAN KESEHATAN YANG 

PRIMA! 

a. DI TENGAH WABAH YANG MASIH 

MELUAS, KITA HARUS MEMILIKI 

KESEHATAN DAN KEKUATAN YANG 

PRIMA. 

 JADILAH KUAT SEKUAT-KUATNYA 

DAN SEHAT SESEHAT-SEHATNYA! 

 Mazmur 91:5-6.   

b. SAYA BERDOA ANDA BUKAN HANYA 

SEHAT DI LINGKUNGAN YANG SEHAT, 

TETAPI JUGA SEHAT DI LINGKUNGAN 

YANG TIDAK SEHAT SEKALIPUN! 

 Paulus adalah contoh seorang yang punya 

ketahanan fisik yang begitu luar biasa (2 

Korintus 11:23-27) 

 Kisah Para Rasul 14:19-20 

 



II. RAHASIA MEMILIKI KETAHANAN 

KESEHATAN 

1. MENJAGA KESEHATAN TUBUH 

SECARA JASMANI. 

 Yang paling utama adalah membangun 

kesehatan dari dalam. 

 Itu sebabnya mulailah tingkatkan 

ketahanan kesehatan anda secara jasmani 

semaksimal mungkin.  

2. MENJAGA KESEHATAN TUBUH 

SECARA JIWANI. 

 Kesehatan jiwa sangat mempengaruhi 

kesehatan fisik. 
- Amsal 17:22 
- Ulangan 28:59-60 
- Saat orang takut, maka daya tahan 

tubuhnya akan menurun sehingga bukan 

Cuma wabah itu saja, tetapi berbagai-

bagai penyakit juga akan menyerang 

orang tersebut. 

 KETIKA KITA FOKUS PADA TUHAN, 

MAKA KETAKUTAN AKAN LENYAP, 

DIGANTI DENGAN KEKUATAN 

(Mazmur 16:8-11) 

 FILTER SEMUA HAL YANG MASUK 

DALAM PIKIRANMU! PILIH FIRMAN 

TUHAN (Amsal 25:25) 

3. MENJAGA KESEHATAN TUBUH 

SECARA ROHANI. 



 AKTIFKAN PERLINDUNGAN DARAH 

YESUS (Keluaran 12:23) 

 NUBUATKAN KESEMBUHAN DAN 

KESEHATAN ANDA (Bilangan 14:27-29) 
- Amsal 21:23: Siapa memelihara mulut 

dan lidahnya, memelihara diri dari pada 

kesukaran.  

 GANTI PERNYATAAN: “DI SAAT INI 

KITA SADAR BAHWA MANUSIA ITU 

LEMAH” MENJADI “DI SAAT INI 

KITA SADAR BAHWA TANPA TUHAN 

KITA TIDAK BISA APA-APA”. 
 

PERTANYAAN : Apakah tubuh Anda sehat hari ini? 

Mengapa? Dan apa faedah yang dapat Anda peroleh? 

Sharingkan! 

APLIKASI : Langkah dan komitmen seperti apakah 

yang akan Anda lakukan agar Anda memiliki 

KETAHANAN KESEHATAN, sehingga melalui tubuh 

kita yang sehat kita bias menjadi berkat bagi banyak 

orang? 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! 

Saya ibu Hellen tinggal di Ambon. Saya mengenal 

Keluarga Allah melaui internet. Saya belajar banyak 

dari kotbah Keluarga Allah. Tahun 2019 saya 

mengalami kekecewaan dan itu sangat membuat saya 

tertekan sampai 2 bulan yang lalu tiba-tiba keputihan, 

sebelumnya baik-baik saja. Lalu saya disuruh periksa 

laboratorium pap smear , hasilnya bahwa ada kanker 

ganas dan harus di operasi. Saya minta dikasih obat saja 

ke doter, tapi dokter bilang tidak ada obat jalan satu-

satunya harus operasi angkat kandungan atau operasi 

mulut rahim. Saya kaget, tiba-tiba saya seperti mau 

pingsan, perut saya tiba-tiba sakit. 2 malam saya tidak 

bias tidur. Malam ketiga saya hubungi Keluarga Allah 

tidak bisa tersambung. Pas ada mau WA Keluarga 

Allah yang saya simpan ternyata bukan call center. 

Saya WA namanya ibu Ruth. Ibu Ruth arahkan saya 

kekomsel online, lalu saya bertemu ibu Dias ketua 



komsel saya. Ibu Dias telpon saya dan berdoa dengan 

saya. Saya ceritakan semuanya keadaansaya. Dan ibu 

Dias bilang lepaskan pengampunan. Saya lepas 

semuanya. Saya puasa , saya ikut Pondok Daud. Hari 

keempat itu dari jam 2 malam sampai jam 5 subuh, baru 

saya tidur. Saya mulai berhenti nangis, saya putar 

kotbah pak Obaja tentang hati yang murni seperti emas. 

Kemudian hati yang gembira adalah obat. Saya tangkap 

pak Obaja kotbah yang berkata “dulunya kalau pak 

Obaja ada masalah biasanya pak Obaja nyanyi”. 

Kemudian setiap 20 detik tersenyum. Saya praktekkan 

walaupun kawatir itu tetap ada. Kemudian cucunya pak 

Obaja kotbah bahwa mujizat ada di mulut saudara. 

Kanker sembuh! saya imani terus. Sampai pemeriksaan 

laboratorium yang kedua lebih spesifik. Sebelum masuk 

lab ibu Dias doakan. Setiap malam sebelum tidur saya 

putar kembali audio nyaibu Dias yang berdoa buat saya, 

berulang-ulang sampai saya ketiduran. Kemudian pak 

Obaja kotbah hari minggu, nama saya disebutkan, saya 

putar terus kotbah itu. Saya imani kata-kata sudah 

disembuhkan! Sambil menunggu hasil lab, saya putar 

juga kotbah pak obaja yang saya download sudah lama. 

Saya putar kembali supaya saya tidak ketakutan tentang 

JANGAN PUTUS ASA. Ibu Dias juga terus membakar 

saya dengan kata-kata yang menguatkan. Besoknya 

saya ambil hasil pemeriksaan  laboratorium yang kedua. 

Saya takut untuk buka, lalu saya WA ibu Dias. Ibu Dias 

doakan. Saya masuk kamar, saya buka pelan-pelan dan 

saya kaget hasilnya VIRUS TIDAK TERDETEKSI. 

Artinya tidak ada virus! Saya senang, saya nangis, saya 



WA ibu Dias. Saya telpon, terimakasih tidak henti-

hentinya buat dukungan Doa. Terimakasih pak Obaja. 

Terimakasih Keluarga Allah. Terimakasih ibu Dias. 

Terimakasih teman-teman komsel online 37. Tuhan 

Yesus dahsyat!!! 

Narasumber Kesaksian: Ibu. Hellen - Ambon 

(Gereja Internet KA – Komsel Online 37) 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


