


18 OKTOBER 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 KuasaMu (KA Worship) 

2. Api Kerasulan (Praise-KA Worship) 

3. B’ri kan ku hati seperti hatiMu 

4. Tuhan ini tugas kami 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 

menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 

yang sudah dilakukan. 

Judul: HATI RASUL 

Petunjuk: Pemimpin ice breaker menyiapkan beberapa 

kertas berisikan beberapa tugas pelayanan 

(singer/doa/membacakan ayat/dll). Kemudian 

menunjuk beberapa anggota sel untuk mengambil 

secara acak kertas tersebut. Anggota yang sudah 

mengambil kertas tersebut harus mengerjakan tugas 

yang ada pada tulisan tersebut. 



Tujuan: Setiap anggota mengerti dan paham bahwa 

panggilan dari Tuhan membutuhkan hati seorang nabi 

yang taat akan segala apa yang Allah ucapkan. 

 

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? 

 

END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #3 

KEGERAKAN APOSTOLIK AKHIR JAMAN #3 

HEART OF APOSTLE - HATI RASUL          

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #3 - KEGERAKAN 

APOSTOLIK AKHIR JAMAN #3’ dengan tema ‘HEART OF 

APOSTLE - HATI RASUL’                                                                  

            

I. HATI RASUL PAULUS: LOVE GOD WITH PASSION 

(MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI) 

Filipi 1:21-22 



MANDAT APOSTOLIK HANYA AKAN BISA DITANGKAP 

OLEH JEMAAT YANG CINTA TUHAN DI LEVEL SEGENAP! 

2 Samuel 23:14-16  

Jadilah pahlawan yang dekat dengan Panglima Besar 

kita dan senantiasa bisa menangkap isi hatiNya. 

Karena Paulus cinta Kristus, otomatis Paulus juga cinta 

Tubuh Kristus. 

Efesus 1:22-23  

1 Korintus 15:9-10 -- Kunci keberhasilan pelayanan 

Rasul Paulus: Karena dia cinta Kristus dan Tubuh Kristus. 

Dia cinta Tuhan dan cinta gereja Tuhan. 

 

II. HATI RASUL PAULUS: LOVE PEOPLE WITH PASSION 

(MENGASIHI SESAMA DENGAN SEGENAP HATI) 

Mandat apostolik hanya bisa ditangkap oleh orang yang 

Love God and Love People With Passion. 

2 Timotius 3:1-2a 

Perjumpaan Saulus dengan Tuhan mengubah segalanya, 

termasuk hatinya terhadap jiwa-jiwa. 

Kisah Para Rasul 16:27-33 

Kehendak Tuhan Yesus adalah semua orang 

diselamatkan -- 1 Timotius 2:3-4 

 



PERTANYAAN: Sudahkah Anda menangkap mandat dari 

Tuhan dalam visi gereja kita LOVE GOD, LOVE PEOPLE 

dengan SEGENAP (WITH PASSION) hatimu? Berikan 

contoh respon Anda dalam hal tersebut! 

APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 

ini, maka respon seperti apakah yang akan Anda ambil 

sebagi komitmenmu kepada Tuhan? 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, dalam kesempatan ini saya ingin menyaksikan 

kebaikan Tuhan atas hidup saya. Awal bulan Maret saya 

didiagnosa kanker mulut rahim, saya berjuang dengan 

doa, melaui Keluarga Allah saya mendapat mujizat yang 

tidak masuk akal, dimana pemeriksaan laboratorium 

pertama kanker kemudian pemeriksaan yang lebih 

spesifiknya hasilnya negatif yaitu virus tidak terdeteksi. 

Lalu disarankan saya periksa lagi 6 bulan kemudian. 

Awal bulan September ini saya periksa lagi, dan yang 

menakutkan di bulan September banyak cairan yang 

keluar, karena sebelumnya sudah tidak keluar apa-apa. 

Kemudian seluruh badan saya sakit, dan saya merasa 

kelelahan seperti saya baru habis melahirkan. Saya rasa 

sangat capek sekali dan lemas, pikiran saya tambah 

kacau dan saya jadi takut. Saya tetap ikut pondok Daud, 

puasa, pujian penyembahan dan tetap deklarasikan 

kesembuhan. Saya bangun pagi, pada tgl 5 September 

saya tidak kuat dan capek sekali, seluruh badan sakit, 

saya WA ketua Komsel saya dan ia mendoakan saya, dan 



setiap saya mengikuti live streaming Ps. Obaja, seperti 

semua kata-kata pak Obaja itu saya merasakan itu untuk 

saya, juga Ps. Nita dan Ps. Jo, dan saya sangat dikuatkan 

dengan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, 

Nuh tidak dibinasakan, saya terus perkatakan "Elen 

mendapat kasih karunia di mata Tuhan, Elen tidak 

dibinasakan" saya terus perkatakan, terus menerus 

sampai saya bisa bangun dan bisa kerja seperti biasa. 

Hari dimana saya ambli hasil laboratorium, tgl 28 

Setember kemarin, saya bangun pagi dan saya ikut 

pondok Daud, saya bilang sama Tuhan "hari ini hasil 

saya laboratorium saya keluar, Tuhan bicaralah buat 

saya" Setelah ikut pondok Daud, saya buka Renungan 

Keluarga Allah, saya nangis karena rhema pagi itu di 

Yeremia 31:4 Aku akan membangun engkau kembali 

sehingga engkau dibangun hai anak darah Israel Engkau 

akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan 

tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria" 

Saya sangat diberkati dengan  rhema pagi itu, saya 

tangkap dan saya bilang "rhema itu untuk saya, Tuhan" 

dan saya sangat merasakan Tuhan bilang buat saya "Aku 

akan membangun engkau kembali Elen." saya pergi 

ambil hasil lab sebelum buka, saya  berdoa pujian 

penyembahan dan waktu dibuka, Puji Tuhan!!! Tuhan 



dahsyat!!! Luar biasa!!! Kedua hasil pemeriksaan TIDAK 

ADA VIRUS KANKER, tidak ada tanda-tanda keganasan. 

Puji Tuhan, Tuhan dahsyat luar biasa!!! Terima kasih Ps. 

Obaja, Ps. Nita dan Ps. Jo. Terimakasih Keluarga Allah, 

terimakasih saudara-saudara rohani saya di Komsel 

Online 37. Tuhan Yesus memberkati . 

 

Narasumber Kesaksian : Ibu Elen – Ambon (Gereja 

Internet KA) 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 



 


