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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. Pondok Daud (KA Worship) 
4. UrapaMu Mengalirlah
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: PORSI ISTIMEWA  
Petunjuk: Kali ini dalam permainan bersama Ketua 
kelompok/Pemimpin membagikan kertas kosong. Tiap-
tiap anggota menulis pokok doa di tahun Roh Kudus. Isi 
permohonan bebas, bisa pribadi dan bisa juga untuk 
bangsa dan negara dan untuk masa pandemi  sekarang 
ini. Tidak perlu diberi nama. Kemudian pokok doa bisa 
diacak dan, seketika Pemimpin menawarkan siapa yang 
siap dengan Pujian terkait dengan tema doanya. 
Pemimpin dapat memberikan satu hadiah istimewa bagi 
yang sangat siap dengan Pujian secara cepat dan tepat. 
Isi lirik pujian mendekati pokok  doanya. 



Tujuan: Jika kita intim dengan Tuhan dan selalu ikut 
sertakan Roh Kudus di setiap langkah hidup kita maka 
sesuatu yang kita mintakan dalam doa kita secara 
tepat dan menyukakan hati Tuhan maka Tuhan akan 
memberikan yang terbaik.  
 

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 #4 
EXTRA PORTION - PORSI EKSTRA                       
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘UNPRECEDENTED RESURRECTION #4 - KEBANGKITAN 
YANG BELUM PERNAH TERJADI SEBELUMNYA #4’ 
dengan tema ‘EXTRA PORTION - PORSI EKSTRA’                                                                                        
 
I. TUHAN MAU MENGURAPI KITA DENGAN PORSI 

EKSTRA! 
a. Kejadian 43:32-34  
 Kejadian 43:34  



b. Bukan cuma kuantitasnya yang ekstra, tetapi 
kualitasnya juga porsi ekstra! 

 1 Samuel 9:21-24  
- Bagian terbaik sudah dipersiapkan bagi yang terpilih! 
 
II. BAGAIMANA CARANYA MENERIMA EXTRA 

PORTION DARI TUHAN? 
1. JADILAH KESAYANGANNYA TUHAN. 
 Bagaimana Caranya kita bisa jadi kesayangan 

Tuhan? 
- Belajar dari Daud: Suka dekat-dekat dengan Tuhan, 

cinta Tuhan, suka intim dengan Tuhan, suka 
beribadah kepada Tuhan. Daud suka memuji dan 
menyembah Tuhan, dia bahkan membangun Pondok 
Daud untuk menyenangkan Tuhan. 

- Berita baiknya: KITA SEMUA JUGA BISA JADI ANAK 
EMASNYA TUHAN! 

2. INGINI DAN MINTALAH SESUATU YANG TEPAT DI 
HATI TUHAN. 

 Matius 7:7-11  
 Pastikan keinginan dan permintaan Anda kepada 

Tuhan itu menyukakan hati Tuhan. 
- Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, 

maka semuanya ditambahkan kepada kita. 
3. PAHAMI MAKSUD HATI TUHAN. (TUJUAN TUHAN) 
 Elisa minta ekstra anointing karena tahu bahwa 

rencana Tuhan hanya bisa digenapi dengan urapan 
tersebut. 



 Urapan itu perlu kita lakukan untuk mengerjakan 
misi Tuhan selanjutnya.     

 
PERTANYAAN: Faedah apakah yang Anda terima saat 
pengurapan Allah itu turun atas hidupmu? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan dan mengerti firman 
Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen apakah 
yang akan Anda lakukan, sehingga pengurapan Allah 
yang ekstra porsi itu dinyatakan atas hidupmu? 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. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 
4. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Covid 19 segera 

selesai, vaksin berjalan dengan baik, kesatuan dan 
kesejahteraan bangsa Indonesia  

5. 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 Keluarga Allah. Saya Lina dari Jakarta. Pada 21 
Januari 2021, pertama kenal GBIKA awalnya melalui 
youtube, melalui video kotbah Ibu Nita. Dari sana saya 
mendapat kata “Pondok Daud”. Saya cari dan 
menemukan Live Streaming Pondok Daud 24 jam. Saya 
banyak belajar melalui ibadah Pondok Daud. Saya 
mencari tahu melalui call center Keluarga Allah disitu 
saya diinfo tentang GBI Keluarga Allah. Sejak itu saya 
semakin sering mendengar kotbah dari Bapak Obaja, 
Bapak Jonatan dan Ibu Nita. Dimana saat mendengar 
kotbah- kotbahnya yang semakin hari memberi 
kekuatan. 
Kemudian saya di data untuk bergabung di Gereja 
Internet, dan tanggal 5 Februari 2021 saya bergabung di 
Gereja Internet Keluarga Allah. 
Tanggal 17 Februari, saya ikut  zoom streaming Bapak 
Obaja. Pada saat itu lutut kaki kiri saya sakit yang luar 
biasa sehingga membuat saya sulit jalan. Tapi saat 
Bapak Obaja mulai tumpang tangan melalui layar dan 
saya mengangkat tangan. Memohon kesembuhan pada 
Tuhan agar lutut saya sembuh, puji Tuhan selesai ibadah 
zoom online. Saya gerakkan lutut dan kaki untuk berdiri. 
Saya tidak merasakan sakit lagi. Sembuh total. Saya 



kaget luar biasa. Saya sampai menangis. Dan bilang ke 
suami kalau lutut saya sudah tidak sakit lagi. Pelayanan 
Bapak Obaja sangat memberkati. Tuhan Yesus luar 
biasa.  
Pekerjaan saya sebagai marketing Tuhan juga jawab. 
Selama Januari sampai Maret saya tidak mendapat hasil 
apa-apa (nol). Tapi saya terus bertekun ikut ibadah 
Pondok Daud Live Streaming, dengar kotbah dari GBI 
Keluarga Allah dan berdoa seperti yang diajarkan Bapak 
Obaja, doa profetik. Puji Tuhan akhir Maret saya 
mendapat jawaban doa untuk pekerjaan. Puji Tuhan 
untuk pelayanan Bapak Obaja, Bapak Jonatan dan Ibu 
Nita sangat memberkati kehidupan kami sekeluarga. 
Dan saya di undang di WA Grup Kelompok Sel Online 
Gereja Internet Keluarga Allah dengan KKS Ibu Vera 
sampai hari ini.  
Saya selalu mengikuti Pondok Daud Live Streaming 24 
jam. Untuk saat ini karena kondisi pandemi kami masih 
mengikuti ibadah GBI Keluarga Allah dengan online. 
Banyak hal baik yang kami dapat.  
Tuhan menjadikan saya berbeda dari sebelumnya. 
Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Lina Jakarta – Anggota Gereja 
Internet  
 
 
 



S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


