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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. Kami trima kuasa-MU (KA Worship) 
3. Kekuatan-MU Sempurna (KA Worship) 
4. Engkaulah Kekuatanku
 

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 memberi aba-aba 
kepada semua anggota komsel untuk berdiri dengan 
satu kaki dan tubuh akan condong ke depan dan kedua 
tangan terentang ke kanan dan ke kiri (seperti posisi 
terbang) selama 50 hitungan. Peserta yang paling lama 
bisa bertahan dalam posisi tersebut yang menang.  
Tujuan: Permainan ini menggambarkan saat kita 
menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun dalam posisi yang 
sulit, tetapi kalau kita mau terus menanti-nantikan 
Tuhan dengan tenang, maka kita pasti keluar sebagai 
pemenang. 



 

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? 
 
STRONGER THAN EVER #2 – LEBIH KUAT DARI 

SEBELUMNYA # 

UNUSUAL STAMINA – STAMINA YANG TIDAK BIASA 

 
I. ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI UNUSUAL 

STAMINA  
a. UNUSUAL STAMINA TERSEBUT JUGA TERSEDIA 

BAGI KITA 
 

II. BAGAIMANA CARANYA KITA BISA MENDAPATKAN 
UNUSUAL STAMINA TERSEBUT? 

a. Yesaya 40:31  
◼ BELAJAR MENANTI-NANTIKAN TUHAN!!! 
b. BAGAIMANA CARA MENANTIKAN TUHAN?! 
1. MENANTI DENGAN TENANG.  
◼ Ratapan 3:24-26. 
2. MENANTI DENGAN SIAP SIAGA. 
◼ Lukas 12:35-40. 
3. MENANTI DENGAN KERENDAHAN HATI.  
◼ Mazmur 123:2. 



4. MENANTI DENGAN IMAN.  
◼ Mazmur 27:14  
5. MENANTI DENGAN SABAR. 
◼ Yakobus 5:7-8 
     
PERTANYAAN: Unusual stamina seperti apa yang Anda 
butuhkan dalam perjuangan hidup Anda? Ceritakan. 
 
APLIKASI: Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda 
bisa memiliki unusual stamina yang mendatangkan 
keberhasilan bagi hidup Anda? 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 memiliki unusual stamina sehingga bisa 

berhasil dalam perjuangannya mencapai rencana 
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: 

MEMBANGUN IMAN PADA TUHAN DAN MENDAPAT 
PERTOLONGAN 
Jumat 14 April 2021, saya mengalami kram perut yang 
sangat luar biasa. Saya sangat kaget ketika mendapati 
kondisi perut saya sampai bergetar dan bergerak-gerak 
sendiri secara mendadak. Padahal pagi itu saya masih 
melayani di Mezbah Doa Pagi dan menjalankan aktivitas 
secara normal. Badan saya sehat dan tidak ada gejala-
gejala sakit sebelumnya. Saking dahsyatnya kram perut 
yang saya alami, saya sampai muntah dan badan saya 
lemas, tubuh saya rasanya tidak kuat untuk diajak 
berdiri. Sambil berbaring, saya paksa diri saya untuk 
bangun pujian penyembahan dan doa peperangan. 
Beberapa saat kondisi saya membaik, lalu saya hubungi 
grab dan langsung menuju IGD Rumah Sakit paling dekat 
dengan kost saya. Setelah menerima pertolongan 
pertama di IGD, saya disarankan untuk USG abdomens 
dan dirujuk untuk ditangani oleh dokter spesialis 
urologi. Dari hasil pemeriksaan, dokter urologi 
menyatakan bahwa terjadi pembengkakan di ginjal 
kanan saya dan dari USG tampak kabut-kabut yang 
dokter prediksi adalah nanah. Saat itu volume air pipis 
saya juga sudah berkurang, tidak seperti biasanya, 
namun tidak ada rasa perih atau darah ketika buang air 



kecil, berbeda dengan gejala orang yang mengalami 
batu ginjal. Dari pengalaman dokter, dokter 
mengkhawatirkan ada tumor dalam saluran ginjal saya. 
Maka dari itu dokter menyarankan saya untuk segera 
menjalani tindakan operasi karena bila ditunda-tunda 
akan semakin memperparah kondisi ginjal saya 
(semakin membengkak). Hancur hati saya saat 
mendengar kata operasi. Saya coba bangkitkan iman 
saya melalui pujian penyembahan dan doa. Saya juga 
hubungi Pak Obaja untuk dapat doakan saya sebelum 
menjalani operasi. Saya tangkap dengan iman setiap 
doa dari Pak Obaja. Iman saya semakin bangkit untuk 
menerima mujizat kesembuhan saya. Saya 
mendapatkan rema dari Tuhan : “Masalah Tuhan ijinkan 
terjadi, UNTUK MENDATANGKAN KEBAIKAN”. Sambil 
menunggu persiapan ruangan dan puasa jelang operasi, 
saya dengarkan khotbah Ps. Nita tentang mujizat 
kesembuhan melalui YouTube. Dalam doa penutup 
khotbah, Ps. Nita mengajak deklarasi profetik bahwa : 
“Segala sakit penyakit tidak berhak atas bait Allah 
(tubuh saya), kesakitanku akan lenyap dan tidak akan 
kembali untuk kedua kalinya”. Saya terus ucapkan 
kalimat itu sampai ruang operasi. Saya imani mujizat 
Tuhan nyatakan atas hidup saya. Luar biasa, Tuhan 
benar-benar dahsyat. Kebaikan Tuhan dinyatakan, 
Dokter tidak menemukan tumor dan bahkan nanah 
sedikitpun dalam ginjal saya. Hanya ada penyempitan di 
saluran ginjal dan beberapa endapan serbuk serta 



cairan warna orange yang diduga dari sisa vitamin C 
yang tidak dapat diurai oleh ginjal saya. Dari operasi 
tersebut, saluran ginjal saya diberikan ring untuk 
menjaga agar tidak kembali menyempit dan untuk 
membentuk kembali saluran ginjal saya kembali seperti 
semula. Setelah 1 bulan, ring tersebut harus segera 
dilepas. Artinya saya harus menghadapi operasi yang 
ke-2. Jujur, dalam menghadapi operasi kedua ini saya 
lebih khawatir. Saking khawatirnya, beberapa hari saya 
sempat mimpi buruk. Saya terus bangun kehidupan doa 
dan penyembahan serta melawan intimidasi yang coba 
menggoyahkan iman saya. Dari hasil check-up terakhir, 
dokter menginfokan kepada saya dalam operasi akan 
ada beberapa tindakan. Salah satunya adalah tindakan 
ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy) untuk 
membersihkan ginjal dan saluran ginjal saya. Saya punya 
waktu seminggu sebelum operasi untuk kembali meraih 
mujizat kesembuhan saya. Tanggal 29 Mei 2021, saya 
menghadapi operasi ke-2 saya. Sambil menunggu jam 
operasi, saya terus bangun pujian penyembahan dan 
doa dengan terus mengimani bahwa Tuhan akan selalu 
melindungi bait-Nya. Semua akan Tuhan buat baik-baik 
saja. Dan benar-benar luar biasa, Tuhan Yesus sangat 
baik. Tuhan nyatakan kembali mujizat-Nya. Saat operasi 
berlangsung, dokter melihat kondisi saluran dan area 
ginjal saya bersih sehingga tidak perlu ada tindakan lain 
termasuk tindakan ESWL. Saya percaya, Tuhan 
sendirilah yang membuat organ-organ saya bersih dan 



tanpa kurang suatu apapun. Dokter hanya melepas ring 
dalam saluran ginjal saya sehingga operasi berjalan 
sangat cepat dan secara otomatis juga membuat biaya 
operasi saya lebih ringan. Tidak sampai disitu saja, dari 
pemeriksaan pra dan pasca operasi, dokter menyatakan 
kondisi tubuh saya sangat baik sehingga dapat ditangani 
"one day care" saja. Tuhan Yesus sangat, sangat, sangat 
dan sangat baik sekali. Saya bersyukur punya Tuhan 
yang dahsyat yang senantiasa menyatakan kebaikan-
Nya dalam hidup saya. Saat kita berani berserah dan 
mengandalkan Dia sepenuhnya dalam setiap masalah 
kita, Dia akan berperang untuk kita dan memberikan 
kemenangan. Saya juga bersyukur punya bapak 
Gembala yang luar biasa seperti Ps. Obaja yang selalu 
mensuport dan memberikan doa terbaik kepada saya. 
Begitupula dengan leader saya Bu Epfy dan Ps. Nita yang 
selalu menguatkan iman saya dengan firman-firman 
yang beliau sampaikan serta doa yang juga terus 
membangkitkan iman saya. Terimakasih Tuhan, 
Terimakasih Keluarga Allah yang Tuhan pakai luar biasa 
atas hidup dan iman saya. Tuhan Yesus memberkati. 
Narasumber Kesaksian: Rendra – Keluarga Allah Solo 
 

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


