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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. Bangkit Menjadi Terang 
3. Great Revival 
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: KESEMPATAN YANG LUAR BIASA 
Petunjuk: Pemimpin mengajak anak-anak sel berbaris 
dan membentuk baris lurus. Pemimpin memberi 
penjelasan bahwa tugas barisan ibarat Tentara yang 
berjaga-jaga.  Setiap komando harus dicatat dan diingat. 
Tentara tidak menulis tetapi mengingat dan tidak boleh 
salah dalam melaksanakan komando dari komandan 
barisan. Komando satu misal: jalan di tempat. Komando 
2 posisi tegak lurus barisan rata. Komando 3 
memberikan hormat pada komandan. Demikian secara 
bergantian komando 3 dan diganti 2 satu  dan 1 ber 
ulang-ulang. Ketika komandan memerintahkan 



istirahat, apa yang dilakukan? Mendengarkan lalu 
mengingat perintah terakhir secara benar, akan 
menentukan nilai prestasi dan bagaimana Prakarsa 
seorang prajurit. 
Tujuan: Dimasa Krisis  ada peluang atau kesempatan 
untuk meraih kesuksesan. Mari kita menangkap isi hati 
Tuhan khususnya di masa pandemi sekarang ini, 
tenangkan hati perbanyak mencari wajah Tuhan. 
Pujian Penyembahan yang dinaikkan sungguh2 akan 
memampukan kita untuk menangkap kesempatan 
yang Tuhan taruh di hati kita. Demikian pula jika kita 
ikuti Doa dan PUASA.  
 

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 #2 
EXTRAORDINARY MOMENTUM - MOMENTUM 
LUARBIASA                       
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘UNPRECEDENTED RESURRECTION #2 - KEBANGKITAN 



YANG BELUM PERNAH TERJADI SEBELUMNYA #2’ 
dengan tema ‘EXTRAORDINARY MOMENTUM - 
MOMENTUM LUARBIASA’                                                                                      
 
I. KETIKA ADA KEJADIAN LUARBIASA, MUNCUL 2 HAL: 

KRISIS LUARBIASA SEKALIGUS KESEMPATAN 
LUARBIASA.  

a. Apa yang sedang terjadi di Dunia sekarang ini 
adalah sebuah kejadian luarbiasa.  

 Di saat Dunia menghadapi kejadian luarbiasa ini, 
Yang mana yang anda lihat; Krisisnya atau 
Kesempatannya?!  

 Terima anointing to see untuk bisa melihat sesuatu 
yang positif di balik hal yang paling negatif 
sekalipun. 

b. SEKARANGLAH SAATNYA MOMENTUM ROHANI 
TERBESAR TERJADI. 

 Momen terbaik di mana lawatan Tuhan Roh Kudus 
dimanifesikan secara luarbiasa. 

 SEJARAH MEMBUKTIKAN BAHWA DOA PUASA 
SELALU MENGAWALI SUATU KEBANGUNAN 
ROHANI. 

 
II. DOA PUASA YANG TEPAT AKAN MEMBANGUN 

MOMENTUM ROH YANG KUAT. 
a. Yesaya 58:3-4 



 Gara-gara tidak mengalami apa-apa, maka 
sebagian orang enggan untuk berpuasa (Zakharia 
7:3b)  

b. PENYEBAB DOA PUASA GAGAL: TIDAK 
BERSUNGGUH-SUNGGUH. 

 Zakharia 7:5 - Level kesungguhan kita Dalam doa 
puasa akan menentukan hasil doa puasa tersebut!  

 
III. KUNCI SUKSES  DOA PUASA 
2 Tawarikh 7:14  
1. EVALUASI DIRI SAAT DOA PUASA. 
 Berpuasa akan menjadi momen untuk kita men-

“tera” hidup kita. 
- Ditera itu artinya diukur ulang/diatur 

ulang/dikalibrasi supaya semuanya benar-benar 
sesuai.  

- Momen doa puasa akan menjadi momen 
pembersihan ilahi  

2. CARI WAJAH TUHAN SAAT BERPUASA (Melalui Doa 
& Firman). 

 Kesalahan banyak orang saat puasa adalah tubuh 
mereka berpuasa, tetapi roh mereka tidak 
sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan (Yakobus 
4:2b)   

 Matius 17:21  [Jenis ini tidak dapat diusir kecuali 
dengan berdoa dan berpuasa.]" 

 Saat puasa, isi diri dengan firman!  



3. ANGKAT PUJIAN DAN PENYEMBAHAN SAAT 
BERPUASA. 

 Mazmur 69:11a Aku meremukkan diriku dengan 
berpuasa! 

 Waktu kita berpuasa, merendahkan diri dan 
berdoa, kita sedang mencari wajah Tuhan. Tetapi 
saat kita menyembah Tuhan, maka Tuhan yang 
mencari kita.     

 
PERTANYAAN: Dalam masa pandemi seperti ini, 
manakah yang Anda lihat; Krisis yang sedang melanda 
atau Kesempatan di balik pandemi tersebut? Mengapa? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Firman Tuhan hari ini memberikan jalan 
keluar kepada setiap kita untuk menghadapi krisis dan 
meraih kesempatan, yaitu salah satunya dengan doa 
poasa. Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, 
maka langkah dan komitmen seperti apakah yang akan 
Anda lakukan? 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 Rhema Yesaya 60 dan tahun Roh Kudus yang 

Tuhan berikan untuk gereja kita menjadi kenyataan.  
2. Supaya semua Jemaat bersatu ikut bangkit dalam 

kegerakan yang Tuhan gerakan di gereja kita 



3. Supaya setiap jemaat dan pelayan Tuhan bangkit 
dalam doa puasa 

4. 10 hari lawatan dalam pujian penyembahan, firman, 
doa yang membawa terobosan rohani bagi setiap 
jemaat dan pelayan Tuhan 

5. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 
6. Berdoa bagi bangsa Indonesia, covid 19 segera 

selesai. Vaksin berjalan dg baik. kesatuan dan 
kesejahteraan bangsa Indonesia  

7. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 
Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

8. Pergumulan setiap 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 ibu Julita Laluyan, Saya mau bersaksi Kasih 
Karunia Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa didalam 
hidup saya. 
Meskipun sudah mengenal Yesus, tetapi saya merasa 
tidak ada pertumbuhan iman rohani saya. 
Satu kali saya lihat di story Instagram nya pak Obaja dan 
saya ikuti dan mengirim  permohonan doa,  saya 



didoakan lewat chat instagram. Tak lama kemudian saya 
dihubungi oleh Tim Konsolidasi, ibu Debora dan diajak 
bergabung di Kelompok Sel online dengan KKS ibu Tutut 
dan pak Justomo. Saya sangat bersyukur bisa ikut 
kelompok sel  yang luar biasa, di kelompok sel ini kami 
dibimbing banyak hal yang sebelumnya tidak saya 
ketahui seperti membuat KTA, dsb. 
Kelompok Sel betul-betul seperti sebuah keluarga 
rohani, sehingga saya merasa tidak sendirian lagi. 
Melalui kelompok sel iman rohani kami semakin 
bertumbuh. 
Dan suatu ketika saya didorong untuk ikut pelatihan KKS 
secara online, terus terang saya kaget dan bergumul, 
bukan soal pelatihan nya tetapi tanggung jawabnya. 
Saya kan baru ikut komsel belum lama, apa mungkin 
saya bisa? Tapi Roh Kudus menguatkan saya, lewat 
bimbingan dan semangat dari para KKS dan pembina 
komsel ibu Debora , saya melangkah untuk mengikuti 
pelatihan Calon KKS. 
Selama pelatihan yang luar biasa dibimbing oleh ibu 
Dewi, kami dibekali banyak materi dan pengalaman-
pengalaman yang luar biasa dalam membuka dan 
memimpin Kelompok Sel. 
Puji Tuhan saat ini saya sudah mulai membuka 
Kelompok sel perintisan setiap hari Sabtu. Semua ini 
hanya karena Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus. 
Saat kita mau taat, percaya dan mau segera meresponi 
panggilan Tuhan, maka kita akan dibawa terbang, pasti 



jalan dibukakan, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. 
Segala Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Julita – 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) 


