04 JULI 2021
S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Tuhanku Hebat (NDC Worship)
2. Kami trima kuasa-MU (KA Worship)
3. Kekuatan-MU Sempurna (KA Worship)
4. Kupercaya Janji-MU (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: KUAT KARENA TUHAN
Petunjuk: Pemimpin icebreaker menunjuk satu orang
untuk berdiri berhadapan dengannya. Di belakang
orang tersebut, berdiri anggota komsel yang lain untuk
siap sedia menjaga saat orang yang di depannya jatuh.
Pemimpin icebreaker mendorong dengan pelan orang
di depannya sampai jatuh ke belakang (ditangkap oleh
teman-teman di belakangnya). Setelah itu, orang
tersebut diminta untuk bersandar ke tembok. Lalu
pemimpin icebreaker berjuang mendorong supaya
orang tersebut bisa jatuh ke belakang (yang mana tidak
akan mungkin bisa sebab di belakangnya ada tembok).

Lakukan ini dengan pelan-pelan/hati-hati supaya tidak
ada yang merasa disakiti secara fisik.
Tujuan: Memberikan gambaran kalau kita melekat
kepada Tuhan (digambarkan sebagai tembok), maka
kita tidak akan pernah bisa dijatuhkan ke belakang.
S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (5060 Menit)
GOL
: Semua yang hadir melakukan dan mengalami
kebenaran Firman Tuhan.
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran
yang disampaikan minggu lalu?
STRONGER THAN EVER #1 - LEBIH KUAT DARI
SEBELUMNYA #1
FROM STRENGHT TO STRENGTH - MAKIN LAMA
MAKIN KUAT
I. TUHAN MAU KITA JADI LEBIH KUAT DARI
SEBELUMNYA.
a. Yoel 3:10b
b. TUHAN MAU KITA KUAT DALAM SEMUA ASPEK
HIDUP KITA.
1. KUAT DALAM KEHIDUPAN ROHANI DAN PELAYAN.
2. KUAT DALAM PERNIKAHAN DAN KELUARGA.
3. KUAT DALAM KESEHATAN.
4. KUAT DALAM PEKERJAAN DAN KEUANGAN.
5. KUAT DALAM SUKACITA DAN DAMAI SEJAHTERA.

c. TUHAN MAU KITA MAKIN LAMA MAKIN KUAT
 Mazmur 84:6-8
II. BAGAIMANA CARANYA JADI KUAT?
a. KITA HARUS DAPAT KEKUATAN DARI 'YANG
TERKUAT'.
 2 Korintus 4:7.
2 Korintus 4:8-9.
b. TIDAK MENERIMA KEKUATAN DARI ALLAH, MUDAH
SEKALI ROBOH DAN REBAH.
 1 Raja-raja 16:15-18
c. BAGAIMANA
CARANYA
MENDAPATKAN
KEKUATAN DARI 'YANG TERKUAT'?
1. DOA DAN PUJI-PUJIAN YANG KUAT.
 Kisah 16:25-26.
2. TABURAN YANG KUAT.
 Mazmur 126:5-6.
3. IMAN YANG KUAT
 Matius 17:19-20.
PERTANYAAN: Apa yang seringkali membuat Anda
merasa tidak kuat/lemah? Ceritakan.
APLIKASI: Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda
bisa terus mengalami kekuatan di dalam Tuhan dan
semakin lama semakin kuat? 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.
Jemaat menjadi kuat dan semakin lama semakin
kuat di dalam Tuhan.
2.
Yesaya 60 digenapi, kemuliaan Tuhan dinyatakan,
tuaian raya jiwa-jiwa dan kelimpahan datang atas
setiap jemaat, gereja kita, kota kita dan bangsa kita.
3.
Para pemimpin negara kita Indonesia supaya Tuhan
beri hati yang takut akan Tuhan dan hikmat untuk
memimpin bangsa ini.
4.
Gembala Sidang dan keluarga, hamba-hamba Tuhan
dan semua pelayan Tuhan Keluarga Allah.
5.
Pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di
Kartu Penuai.

KESAKSIAN:
DIBANGKITKAN, DIPULIHKAN, DAN TERIMA
KEKUATAN BARU
Shalom, saya Maida Manik dari Kalimantan Barat,
anggota komsel GI193 KKS Bp. Markus Wibowo. Saya
mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah
menyembuhkan saya dan memulihkan keluarga saya.
Akhir Januari 2021 saya gabung di Gereja Internet 09 KA,
dan 4 Februari 2021, saya digabungkan di Komsel GI
193, pada saat itu saya belum terlalu paham tentang
komsel. Akhir Februari karena sibuk bekerja, hubungan

saya dengan Tuhan berkurang, awal nya kalau belum
baca Firman dan ikut Pondok Daud online minimal 1 jam
saya merasa seperti ada yang kurang, tapi lama
kelamaan sudah terbiasa, dan ditambah lagi saya
merasa kecewa dengan seseorang, membuat saya
semakin jauh dari Tuhan. Awal Maret asam lambung
saya naik, tensi dan gula darah saya rendah sekali, saya
benar-benar tersiksa karena jangankan berjalan, duduk
10 menit pun saya tidak sanggup. Tanggal 6 April saya
melihat tentang RE di group GI yang diadakan tgl 28
April dan entah kenapa saya penasaran dan saya tanya
ke KKS saya pak Markus Wibowo, beliau menjelaskan
dan di akhir percakapan saya bilang, pak tolong doakan
saya ya, hari ini genap sebulan saya sakit, lalu pak
Marcus bilang kenapa gak bilang dari awal Bu, kita ini
keluarga Rohani kalau ada pergumulan kita bantu
doakan sama-sama, dari situ sepertinya Roh saya
bangkit, saat pak Marcus bilang keluarga rohani, saya
bangkit lagi, saya daftar ikut RE. Sejak dari situ
sepertinya saya punya pengharapan untuk sembuh, dan
saya ikuti lagi live zoom Pak Obaja Rabu dan Kamis,
kalau saya gak sanggup duduk saya matikan kameranya,
saya mohon ampun sama Tuhan, dan saya memperbaiki
hubungan dengan Tuhan, kalaupun saya mati karena
penyakit ini saya mau mati di dalam Tuhan, saya gak
mau masuk neraka itu yang ada di pikiran saya. Luar
biasanya Tuhan kita, tgl 18 April saat RE seharian saya
sanggup duduk mengikuti semua acara, saat konseling

juga saya sanggup duduk, selesai RE saya lanjut ikut KKR
disitu saya benar-benar dilawat Tuhan. Masuk bulan
Mei, rhema firman Tuhan tentang keluarga. Saya
tangkap rhema tersebut dan saat tgl 26 live streaming
with Ps. Obaja saat kesaksian ibu Yuli saya meneteskan
air mata. Dalam hati saya berkata Tuhan saya rindu bisa
beribadah bersama dengan keluarga saya seperti ibu
Yuli. Puji Tuhan tgl 27 doa saya langsung dijawab Tuhan,
saya ajak anak saya yang laki-laki ikut zoom ternyata
suami saya juga ikut, selama ini suami saya anti dengan
ibadah online. Sekarang kami sama2 mengikuti live
zoom pak Obaja Rabu dan Kamis, ibadah Minggu dan
setiap hari ikut MDP, bahkan ikut komsel, saya sangat
bersyukur pada Tuhan Yesus yang ajaib sanggup
mengubah segalanya. Terimakasih buat pak Obaja, Bu
Guntur dan pak Markus yang selalu menguatkan saya,
GBU.
Narasumber Kesaksian: Maida Manik – Kalimantan
Barat
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan
datang.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

