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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Taka da tandingannya (KA Worship) 
2. Kami trima kuasa-MU (KA Worship) 
3. Ku aman dalam-MU (KA Worship) 
4. Kau besertaku (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: MENAHAN SERANGAN BALIK  
Petunjuk: Siapkan bet pingpong beserta bolanya (juga 
bisa memakai tutup panci dan bola kasti). Peserta 
permainan berlomba siapa yang bisa paling lama 
memantulkan bola ke tembok dengan menggunakan 
bet/tutup panci. Peserta yang paling lama bisa 
memantulkan bola ke temboklah yang menjadi 
pemenangnya.  
Tujuan: Permainan ini menggambarkan saat kita 
mengatasi serangan balik, jangan sampai serangan 
balik yang dilancarkan iblis masuk dalam hidup kita. 
 



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 #3 – LEBIH KUAT DARI 

SEBELUMNYA #3 

SERANGAN BALIK 

 

I. SERANGAN BALIK SETELAH KEMENANGAN. 
 

II. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN UNTUK 
MENGHADAPI SERANGAN BALIK? 

1. SADARLAH DAN BERJAGA-JAGALAH!  
◼ 1 Petrus 5:8.  
2. BERDOALAH SUPAYA KAMU JANGAN JATUH 

DALAM PENCOBAAN! 
◼ Matius 26:41. 
◼ DOA BISA MENYELAMATKAN KITA DARI 

PENCOBAAN KARENA ROH PENURUT, TAPI DAGING 
LEMAH. 

◼ LAWAN GODAAN DENGAN BERDOA, MAKA ENGKAU 
AKAN MENANG!  

3. KETIKA DISERANG, LAWANLAH IBLIS DENGAN 
IMAN YANG TEGUH!  

◼ 1 Petrus 5:9. 



4. BERPERANGLAH SAMPAI TUNTAS 
KEMENANGANMU!  

◼ 1 Samuel 15:18-19                                                                
5. PERTAHANAN TERBAIK ADALAH TERUS AGRESIF 

MENYERANG DAN MEREBUT DAERAH MUSUH 
LEBIH BANYAK LAGI. 

     
PERTANYAAN: Serangan balik seperti apakah yang 
pernah Anda alami? Ceritakan. 
APLIKASI: Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda 
bisa mengatasi serangan balik dan keluar sebagai 
pemenang? 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: 

BANGKIT MENGINJILI KELUARGA DAN TETANGGA, 
KELUARGA DIPULIHKAN 
Shalom saya Sari dari Taiwan, saya terlahir dari keluarga 
yang belum terima Tuhan. Suatu ketika saya mengalami 
pergumulan dalam usaha dan rumah tangga dan sampai 
akhirnya saya berangkat ke Taiwan untuk bekerja di 
sana. Suatu ketika saya menemukan link youtube 
khotbah Pak Jonatan, dan di akhir 2018 saya mengambil 
langkah sungguh-sungguh bertobat. Saya ikuti doa 
puasa 40 hari. Pernah saya mendapat satu rema, saat itu 
Pak Jo sampaikan bahwa dalam hidup kita harus jadi 
berkat. Sungguh saya tangkap, roh saya menyala untuk 
menginjili keluarga dan tetangga yang ada di Indonesia.  
Ketika saya ambil komitmen ini, saya merasa ada urapan 
dari RoH Kudus yang memampukan saya. Meski jarak 
kita jauh antara Indonesia dan Taiwan namun dengan 
adanya internet, saya bisa share link ibadah gereja, 
acara dan kegerakan gereja Keluarga Allah. Saya kirim 
kesemua keluarga bahkan tetangga dan puji Tuhan saya 
dipakai Tuhan menjangkau mereka. Sudah ada 9 orang 
terdiri dari keluarga dan tetangga yang terima Tuhan 
Yesus melalui penginjilan saya. Bahkan keluarga kami 
pun dipulihkan Tuhan. Saya bersyukur karena pelayanan 



GBIKA melalui online, saya yang tidak bisa ibadah 
karena dalam perantauan dan kerja dari pagi sampai 
malam, menjadi bisa ibadah, bisa mendapat makanan 
rohani bahkan bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan 
jiwa bagi kemuliaanNya. 
SARI WAHYU NINGSIH-TAIWAN 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


