


19 JULI 2020 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

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. Breakthrough (KA Worship) 

3. Kupercaya janji-Mu (KA  Worship)    

4. Menyentuh hati Tuhan (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: BOLA DAN ALKITAB  

Petunjuk: Semua anggota berdiri membentuk lingkaran 

dan salah seorang diantaranya ditunjuk untuk 

memegang bola. Lalu ia melemparkan bola itu sesuai 

dengan petunjuk pemimpin kepada anggota yang lain 

sambil menyebutkan namanya (tidak berurutan). Jadi 

setiap anggota harus bersiap-siap. Anggota yang 

mendapat giliran menangkap bola, harus menyebutkan 



nama salah satu kitab atau tempat atau tokoh dalam 

Alkitab (yang sudah disebutkan tidak boleh diulang). 

Peserta yang tidak dapat menyebutkannya akan 

mendapat hukuman.  

Tujuan: Mengajar para peserta agar selalu menyimpan 

FT di dalam hatinya. 

 

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? 

 

SOLID SPIRITUAL LIFE #3 

PRAYER CAN TURN AN ORDINARY MAN INTO 

EXTRAORDINARY 

KEHIDUPAN ROH YANG SOLID #3 

DOA BISA MENGUBAH MANUSIA BIASA JADI SUPER 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 



‘SOLID SPIRITUAL LIFE #3 - KEHIDUPAN ROH YANG SOLID 

#3’ dengan tema ‘PRAYER CAN TURN AN ORDINARY 

MAN INTO EXTRAORDINARY - DOA BISA MENGUBAH 

MANUSIA BIASA JADI SUPER’ 

Yesaya 55:2b Dengarkanlah Aku maka kamu akan 

memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian 

yang paling lezat. 

I. SATU RAHASIA KEHIDUPAN ROH YANG SOLID DARI 

DANIEL ADALAH DOA YANG SUNGGUH-SUNGGUH. 

a. Daniel 6:11  

- Daniel memiliki kuantitas dan kualitas doa yang 

berbobot. 

- Artinya buat Daniel, manusia roh sama pentingnya, 

bahkan lebih penting ketimbang manusia jasmani. 

b. Yakobus 5:17  

- Rahasianya: Elia bersungguh-sungguh berdoa!  

c. Kehidupan doa yang berbobot akan membawa anda 

mengalami mujizat yang berbobot! 

- Doa mengkoneksikan kita dengan dimensi 

supranatural Allah. 

- Hidup Anda minus doa akan menjadi hidup yang 

natural, tetapi hidup Anda plus doa maka akan 

menjadi hidup yang supranatural.  



II. MILIKI KOMITMEN UNTUK MEMBANGUN 

KEHIDUPAN DOA YANG SUNGGUH-SUNGGUH. 

 

a. Yakobus 5:16   

- Upgrade kehidupan doa kita. 

b. Beberapa manfaat doa. 

1. Doa membuat kita dekat dengan Tuhan (Amsal 

15:29) 

2. Doa kita menyenangkan hati Tuhan (Mazmur 

141:2)  

3. Doa membuat kita menerima sesuatu yang besar 

dari Tuhan (Efesus 3:20)  

4. Doa mendatangkan kelegaan bahkan kesembuhan 

(Yakobus 5:13-14)   

5. Doa membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan 

(Lukas 22:46)  

6. Doa mendatangkan kelepasan. 

7. Doa mendatangkan kekuatan ilahi. 

8. Doa mendatangkan perlindungan ilahi (Mazmur 

32:6)  

9. Doa membawa kebangunan rohani (Kisah Para 

Rasul 6:4)  

 

 



c. Tips mengupgrade kehidupan doa yang berbobot. 

1. Sadari ada peperangan rohani yang kuat saat kita 

hendak berdoa bahkan saat kita berdoa. 

2. Pastikan berdoa dengan pikiran dan hati yang 

tenang (1 Petrus 4:7)  

3. Miliki jam doa di saat waktu terbaik. 

4. Berdoalah dari dalam hati kita (Daniel 9:20-21) -- 

Praktekkan doa profetik! 

 

PERTANYAAN: Apakah faedah yang Anda terima saat 

kita berdoa dengan kesungguhan hati? Hal apa saja 

yang membuat Anda masih sulit untuk memiliki 

kehidupan doa yang sungguh-sungguh? Sharingkan! 

APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 

ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 

akan Anda lakukan, sehingga Anda memiliki kehidupan 

doa yang sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan? 

Tuliskan & 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, perkenalkan nama saya Santi, saya mau 

menyaksikan bukti cinta kasih Tuhan atas keluarga 

kami. Saya mempunyai 2 orang anak, usia pernikahan 

kami sudah 15 tahun, saya mempunyai suami yang luar 

biasa mencintai dan menyayangi saya, suami yang 

bertanggung jawab kepada keluarga. Di saat usia 

pernikahan kami memasuki usia yang ke 15 tahun, 

masalah menimpa keluarga kami, karena pernikahan 



sudah lama, kami kehilangan "anggur" dalam keluarga 

kami, hubungan saya dan suami kurang baik, saya 

sudah mengutarakan keinginan saya sebagai seorang 

istri, saya ingin diperhatikan, disayang, tapi suami saya 

tidak terlalu memperhatikan saya, hingga suatu saat, 

saya tergoda di media sosial, ada seorang lelaki yang 

begitu memperhatikan saya, dan dia bisa memberi apa 

yang selama ini tidak bisa diberikan suami saya. Hingga 

akhirnya saya jatuh dalam dosa perzinahan, krn saya 

mengikuti hawa nafsu dan kedagingan, saya jatuh 

dalam dosa perselingkuhan, saat itu saya tidak 

memikirkan dampak dari apa yang saya perbuat. 

Hingga akhirnya suami saya mengetahui perbuatan 

saya, tidak sampai disitu, saat suami saya sudah tahu 

perbuatan saya, saya tidak kapok, saya masih 

mengulangi nya lagi, saya masih berhubungan dengan 

pria itu, hingga suatu saat suami saya mengetahui 

perbuatan saya untuk yang kesekian kali, yang luar 

biasa, suami saya memaafkan saya, padahal saya sudah 

tidak setia, menyakiti hatinya, tapi suami saya bisa 

menerima saya apa adanya. Di saat keadaan saya yang 

down, karena suami saya tahu perbuatan saya, disitu 

saya stress, tertekan, putus asa, sedih dan itu buah dari 

dosa yang saya lakukan. Tapi saya bersyukur diingatkan 

Tuhan untuk saya menghubungi call center Keluarga 

Allah, saya ingin konseling, hingga saya dipertemukan 



dengan seorang konselor bernama Ibu Budiono. Saya 

dihubungi oleh beliau, dan karena kami tidak bisa tatap 

muka, kami hanya bisa komunikasi lewat telpon. Dan 

saya menceritakan semua kepada bu Budiono apa yang 

saya alami, dan sungguh luar biasa, saya mengalami 

kasih yang begitu besar, saya dibimbing, diberi nasehat, 

dikuatkan, didoakan, diperhatikan. Tiap hari beliau 

selalu menguatkan saya melalui Firman Tuhan, video 

puji-pujian yang menguatkan iman saya. Saya selalu 

dikuatkan untuk berjuang demi keluarga saya, karena 

Tuhan tidak mengizinkan keluarga kami tercerai berai. 

Saya sangat bersyukur melalui setiap proses demi 

proses, saya dan suami berjuang untuk 

mempertahankan kebutuhan keluarga kami, meski 

terkadang iblis selalu mengintimidasi kami berdua, kami 

tetap yakin Tuhan turut campur untuk pemulihan 

keluarga kami. Melalui khotbah Bpk Obaja tentang 

pemulihan keluarga, kami imani dan benar-benar saya 

rasakan Tuhan menjamah dan memperbarui hubungan 

saya dengan suami. Hubungan kami dipulihkan dan 

kami saling mengasihi dan mencintai, Tuhan 

memberikan anggur yang baru dalam pernikahan kami. 

Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk bu 

Budiono yang selalu memperhatikan dan mendoakan 

saya. Untuk bpk Obaja, saya mengucapkan banyak 

terima kasih karena rhema FirmanNya tentang 



pemulihan keluarga benar-benar kami rasakan. 

Demikian kesaksian kami, 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) 


