


04 APRIL 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Lebih dari Pemenang  
2. Perjanjian Ajaib – Praise (KA Worship) 
3. Mulai Sembah Raja Mulia 
4. KekuatanMu Sempurna (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: BANGKIT DAN MENANG 
Petunjuk: Kali ini pemimpin ice breaker mengajak 
anggota untuk berdiskusi tentang apa arti sebuah 
kemenangan dan Bangkit. Ilustrasinya adalah semua 
peserta lebih dulu mengingat Paskah di waktu Sekolah 
Minggu ada pembagian telur. Pemimpin menyimpan 
beberapa telur di beberapa tempat . Semua aktif untuk 
bergerak mencarinya. Beberapa dengan cepat 
mendapatkannya. Sedangkan yang tidak dapat hanya 
berdiam diri. Yang mendapatkan telur dapat 
mengartikan bagaimana dengan mencari dan 
mendapatkan ada satu kegembiraan dan seperti 



mendapatkan Mutiara. Yang lain bisa bercerita bahwa 
telur mengandung makna jika menetas akan  
melahirkan anak ayam dan begitu komentar yang 
berbeda-beda tentang sebuah ILUSTRASI . 
Tujuan: Dari permainan bersama tentang kita sebagai 
anggota kelompok sel terus bangkit dan jangan 
padamkan Roh. Yang lebih utama lagi untuk mengerti 
tentang Kebangkitan kita tidak perlu takut untuk 
berubah dan bulatkan tekad dan hati untuk mau 
berubah Bersama Roh Kudus. 
 

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? 
 
UNPRECEDENTED RESURRECTION #1 
KEBANGKITAN YANG BELUM PERNAH TERJADI 
SEBELUMNYA #1 
(PASKAH)                       
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘UNPRECEDENTED RESURRECTION #1 - KEBANGKITAN 
YANG BELUM PERNAH TERJADI SEBELUMNYA #1’                                                                                    



I. PADA MOMEN PASKAH, KEMURAMAN DIRUBAH 
MENJADI KEBANGKITAN!  

a. Lukas 24:17-23  
b. KEBANGKITAN KRISTUS ITU SESUATU YANG 

UNPRECEDENTED! BELUM PERNAH TERJADI 
SEBELUMNYA!  

 Kematian Final sekalipun, pada waktu Paskah tiba, 
dirubah menjadi Kebangkitan Kekal! 

 
II. RAHASIA KEBANGKITAN BESAR. 
a. KEBANGKITAN BESAR DIMULAI DARI MANUSIA 

ROH KITA BANGKIT! 
 Bangkitkan manusia roh yang ada di dalam diri Anda! 
b. 1 Tesalonika 5:19: JANGANLAH PADAMKAN ROH, 
 Roh kita tidak akan bisa padam kecuali kita sendiri 

yang memadamkannya. 
 Bagaimana kita memadamkan roh?  
- Saat sedang sedih,  
- Saat sedang bergumul dengan sakit penyakit 
- Saat sedang bergumul dengan Pernikahan kita 
- Saat sedang kering secara Rohani 
- Jangan padamkan roh, sebaliknya Kobarkan roh 

anda kembali! MULAI BULATKAN TEKAD ANDA 
UNTUK DOA PUASA!  

c. SELAMA DOA PUASA, TUHAN PASTI MEMBERI 
KEKUATAN BARU UNTUK MENGALAMAN 
KEBANGKITAN. 



 Daniel: Melalui Doa Puasa, Dia menerima Kekuatan 
Baru, sehingga dia bisa Bangkit!!! 

- Daniel 10:2-3  
- KEGERAKAN DOA PUASA 21 HARI 
- Sementara berpuasa, Daniel melihat satu 

penglihatan. 
- Daniel 10: 7-8; 16-17 
- Saat lemah kita ini butuh Tuhan lebih lagi! Kita butuh 

puasa! 
 Daniel 10:18-19  
d. SEGERA BANGKIT SEKARANG! JANGAN BERLAMA-

LAMA!! 
 Yohanes 20:1  
- Yesus mau murid-muridNya tahu bahwa Dia sudah 

bangkit dengan tujuan supaya murid-muridNya bisa 
segera bangkit juga! 

- Tujuh kali orang benar jatuh, tetapi tujuh kali juga dia 
akan bangkit! 

e. UNTUK BISA BANGKIT, JANGAN TAKUT UNTUK 
BERUBAH!     

 
PERTANYAAN: Masih adakah kemuraman dalam 
hidupmu yang harus diubah menjadi sukacita dan 
kemenangan? Apakah itu dan mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga setiap kita bisa mengalami 



kebangkitan besar di dalam Tuhan di seluruh aspek 
kehidupan kita? Tulis 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. Supaya secepat mungkin jemaat mendapat vaksin 

covid-19 dan Jemaat terhindar dari covid-19. 
2. Berdoa bagi keamanan bangsa kita, setiap ibadah 

yang diadakan, dan keamanan setiap jemaat Tuhan. 
3. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan.  
4. Berdoa bagi kesatuan dan kesejahteraan bangsa 

Indonesia. 
5. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat,  dan kesatuan 

yang solid dalam gereja kita. 
6. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 

Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

7. 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 rindu menyaksikan 
tentang pertolongan Tuha atas hidup saya. 
Dimulai dengan saat saya pertama kali bertobat. Waktu 
itu saya bertobat setelah 3 tahun saya tidak ke gereja 
bahkan sempat meninggalkan keyakinan saya kepada 
Tuhan Yesus. Selama 3 tahun hidup diluar Tuhan saya 
seringkali diintimidasi oleh iblis, dan saya mendengar 
suara bahwa "Orang Kristen yang percaya Yesus tapi 
murtad, maka diakhir hidupnya akan dimasukkan ke 
dalam neraka paling ujung, dimana hanya terdengar 
kertak gigi". Suara itu sangat mengintimidasi saya, 
hingga saya kesulitan tidur selama 3 tahun. Selain itu 
hidup saya hancur, karir saya berantakan, keluarga 
berantakan). 
Kemudian di Desember 2019, saya sudah tidak kuat lagi 
dan saya mau kembali pada Yesus. Saat saya berdoa 
"Tuhan Yesus ampuni aku, aku mau ikut Engkau" Disitu 
saya mendapat penglihatan bahwa saya seperti anak 
bungsu dengan baju compang-camping dan badan saya 
lusuh.  
Di dalam penglihatan saya itu, saya melihat kondisi 
sekitar saya gelap, tapi ada satu rumah besar, rumah 
Tuan tanah yang sangaaaattttt terang, dan disitu ada 
seorang bapak yang berdiri di depan pintu rumah 
menunggu anaknya pulang. Waktu saya melangkah satu 
langkah, saya melihat Bapak itu berlari menghampiri 
saya dan memeluk saya sembari berkata "anakKu 



jubahmu telah kusiapkan" Dan saat saya lihat Bapak itu, 

IA adalah Tuhan Yesus sendiri. 
Tuhan Yesus tidak jijik melihat kondisi saya (waktu itu 
saya melihat kondisi saya seperti bau busuk dan sangat 
menjijikan), tetapi IA langsung berlari dan memeluk 

saya. Sungguh saya terharu atas perbuatan Tuhan 
Tuhan Yesus sangat baik dan penuh kasih. Dialah Bapa 
kita yang mengasihi semua anak-anakNya. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Wulan - Peserta Sekolah 
Doa GBI Keluarga Allah 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


