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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. Gerakan Roh Allah  
2. Bangkit Menjadi Terang 
3. Pondok Daud (KA Worship) 
4. Kau lah Segalanya
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: MENGEJAR HARTA 
Petunjuk: Kertas putih dengan ukuran 4x5 cm dan 
kertas berwarna dengan ukuran yang sama (masing-
masing 30 lembar). Para anggota komsel dibagi menjadi 
2 kelompok. Kemudian pemimpin memberikan 30 
lembar kertas putih kepada keompok yang pertama dan 
30 lembar kertas berwarna kepada kelompok yang 
kedua. Jika jumlah anggota kelompok lebih sedikit, 
jumlah kertasnya juga dikurangi. Pemimpin memberi 
waktu kepada setiap kelompok untuk menyembunyikan 
kertas-kertas mereka (kira-kira 10-15 menit). Setelah 
kertas-kertas tersebut disembunyikan, masing-masing 



kelompok diminta untuk mencari kertas-kertas itu. 
Kelompok yang paling cepat menemukan ketiga puluh 
lembar kertas milik lawannya dinyatakan sebagai 
pemenang. 
Tujuan: Mendorong setiap peserta agar dengan 
kehausan mencari Tuhan dan rhema firmanNya. 
Kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di 
ladang, yang akan ditemukan orang apabila dicari dan 
digali dengan tekun.  
 

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 #3 
UNQUENCHABLE THIRST FOR MORE - KEHAUSAN 
YANG SELALU MAU LEBIH                       
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘UNPRECEDENTED RESURRECTION #3 - KEBANGKITAN 
YANG BELUM PERNAH TERJADI SEBELUMNYA #3’ 
dengan tema ‘UNQUENCHABLE THIRST FOR MORE - 
KEHAUSAN YANG SELALU MAU LEBIH’                                                                                       



I. MINTALAH ROH KUDUS UNTUK MEMBERIKAN 
KEHAUSAN ROH YANG SELALU MAU LEBIH LAGI! 

a. Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan 
haus akan kebenaran, karena mereka akan 
dipuaskan. 

 Rahasia hidup bahagia: miliki kehausan akan Tuhan! 
 Kebahagiaan dari Tuhan jauh melampaui kepuasan 

sesaat terhadap kesenangan jasmani.  
b. Salomo, pada awalnya, memiliki kehausan akan 

Tuhan yang sangat besar, tetapi sayangnya dia 
gagal mempertahankan kehausan roh tersebut. 

 Nanti-nantikan Roh Kudus, maka hidupmu akan 
dipuaskan! 

 
II. MANFAAT DOA PUASA  
1. DOA PUASA AKAN MENJAGA ROH KITA SELALU 

HAUS AKAN TUHAN. 
 1 Raja-raja 4:22-23  
2. DOA PUASA MEMBANTU KITA MENGENDALIKAN 

DIRI DAN MEMBATASI KEDAGINGAN KITA 
SEHINGGA ROH KITA BISA BERKEMBANG. 

 Pengkhotbah 2:10a   
 Pengkhotbah 11:9  
 Belajar untuk mengendalikan diri dan memberi diri 

semakin dikendalikan oleh Roh Kudus. 
3. DOA PUASA JUGA MEMBERI RUANG SEHINGGA 

KITA BISA MENERIMA KEPENUHAN ROH KUDUS 
YANG LEBIH BESAR. 



 RAHASIA MENGALAMI PENCURAHAN ROH BESAR-
BESARAN ADALAH HAUS DAN LAPAR! 

 
III. ORANG YANG HAUS TIDAK AKAN MERASA CUKUP 

HANYA DENGAN SATU PORSI. 
a. 2 Raja-raja 2:9  
 Tuhan itu bisa mendeteksi seberapa besar kehausan 

roh di dalam hatimu.     
 
PERTANYAAN: Apakah Anda memiliki kehausan akan 
Roh Allah yang lebih dan lebih lagi setiap harinya? 
Mengapa? 
APLIKASI: Dengan cara apakah Anda terus 
membangkitkan kehausanmu akan Roh Allah? Lalu 
faedah apakah yang Anda dapatkanketika Anda terus 
membangun rohmu untuk semakin mau lebih dan lebih 
lagi dipenuhi oleh Roh Allah? 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. 

 

KESAKSIAN: 

 
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 
KELUARGA ALLAH! 
Shalom, saya Bu Dwi Putriana melayani sebagai pendoa 
di GBIKA Yogyakarta. Bergabung di Komsel Api Kristus. 
Saya hendak menyaksikan kasih karunia Tuhan yang luar 
biasa dalam hidup kami sekeluarga. 
Sudah hampir 17 tahun kami sekeluarga tinggal di 
Yogyakarta. Dan selama itu pula kami tinggal dengan 
berpindah-pindah kontrakan. Yang terakhir kami tinggal 
di daerah Bantul cukup lama dan karena kebaikan 
Tuhan, ibu yang memiliki kontrakan sangat baik pada 
kami, sehingga kontrakan kami tidak pernah dinaikkan 
harganya, bahkan  ibu pemilik kontrakan bilang kalau 
kami boleh tetap di rumah tersebut sampai kami 



memiliki rumah sendiri. Tentu kami memiliki kerinduan 
untuk memiliki rumah sendiri. Kami selalu bawa 
kerinduan untuk memiliki rumah sendiri dalam mezbah 
doa keluarga. Puji Tuhan, Tuhan taruh kami berjemaat 
di GBI Keluarga Allah Yogyakarta, dimana kami 
bertumbuh, melalui Ps. Obaja dan Ps. Jonatan. Kami 
mendapat rhema firman Tuhan yang sangat 
membangun dan menguatkan iman kami. Terlebih kami 
belajar untuk memperkatakan perkataan profetik, 
membangun mezbah doa dan mezbah penyembahan, 
persembahan persepuluhan dan Komsel. Bahkan Ps. 
Jonatan dalam menyampaikan firman seringkali berkata 
“terima mujizat rumah,” kami Imani, kami sudah 
menerimanya. Ps. Obaja juga berkata “pegang janji 
Tuhan di hidup kita,” kami belajar pegang janji Tuhan 
bersama Roh Kudus yang terus menguatkan dan 
menghibur.  
Puji Tuhan, Tuhan mulai menjawab doa kami. Pada 
bulan November 2020. Adik yang tinggal di Jakarta tiba-
tiba menghubungi kami untuk mencari rumah. Saat itu 
kami berpikir, adik hanya ingin investasi rumah di 
Yogyakarta. Beberapa bulan kami mencari rumah, 
sampai akhirnya bulan Februari 2021, kami mendapat 
rumah untuk adik. Dan puji Tuhan, ternyata adik 
meminta kami untuk tinggal di rumah tersebut, 
sehingga kami tidak perlu kontrak lagi. 
Dan luar biasanya, proses finishing rumah selesai 
bertepatan dengan selesainya kontrakan rumah yang 



saya tempati. Bahkan beberapa hari sebelum saya ulang 
tahun di bulan Maret, jadi ini Tuhan berikan sebagi kado 
ulang tahun saya, saya sangat terharu, Tuhan sangat 
mengasihi saya dan keluarga. 
Selama kontrak di Yogyakarta, kami tinggal dengan 
sederhana, bahkan meja kursi ruang tamu kami tidak 
punya, hanya beberapa kursi plastik yang kami miliki. 
Tapi lebih luar biasanya lagi, Tuhan tidak hanya 
memberi rumah baru buat kami, tapi juga isi rumah 
yang kami perlukan!  Wow Tuhan Engkau luar biasa! 
Orangtua dari suami saya mengirimkan meja kursi tamu 
dan juga springbed buat kami. Tuhan Yesus Engkau 
sangat luar biasa, terimakasih Tuhan, mujizat seperti 
mimpi kami terima, kami sungguh bersyukur buat kasih 
karunia dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terimakasih Ps. 
Obaja dan Ps. Jonathan untuk rhema firman Tuhan yang 
membangun dan menguatkan kami. 
Demikian kesaksian kami, kami percaya Tuhan pasti juga 
memberkati saudara dengan caraNya yang ajaib, terus 
pegang janjiNya, berharap padaNya, belajar taati rhema 
firman Tuhan yang disampaikan Ps. Obaja dan Ps. 
Jonatan. Terus semangat, jangan menyerah, Tuhan 

Yesus memberkati semua. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Dwi Putriana – KA 
Jogjakarta 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 



Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


