


26 SEPTEMBER 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Nyalakan ApiMu 
2. Revival 
3. Tuntunan Ilahi 
4. Yesaya 60
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: API KEBANGUNAN 
Petunjuk: Pemimpin membagikan 3 atau 4 undangan 
untuk sebuah pesta yang isinya undangan untuk KKR 
besar. Sementara dibagikan ada yang memainkan gitar 
dan bernyanyi. Yang satu membaca Firman Tuhan, yang 
lain memegang cermin dan melihat wajahnya; 
berdandan. Pemain musik dan pembaca Firman Tuhan 
berdiskusi tentang undangan  KKR API  REVIVAL. 
Keduanya mengajak tapi tidak respond hanya 
menggelengkan kepala. Kedua peserta yang bawa gitar 
dan pembaca bernyanyi keras, judul lagu: REVIVAL. 



Peserta yang bawa cermin adalah gambar PADAMnya 
API karena egois. 
Tujuan: API Revival yang terus dijaga tidak padam dan 
terus ada ‘kayu’ yang dibakar maka API Kebangunan 
Rohani akan berkobar dasyat dan menyambar. 
 

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? 
 
LET THE FIRE FALL #4 - BIARKAN APINYA TURUN #4 
REVIVAL FIRE - API KEBANGUNAN ROHANI 

 
I. TUHAN KITA ADALAH THE GOD OF REVIVAL. 
a. Yohanes 11:23-26  
 'KEBANGKITAN'  ANASTASIS = berdiri kembali, 

bangkit dari kematian, dan juga bisa berarti 
pemulihan. 

- Yesuslah Sang Anastasis, Yesuslah kebangkitan, 
Dialah Tuhan atas revival. 

- Revival kebangkitan, kebangunan atau 
penghidupan kembali. 

b. TUHAN YESUS SELALU BERAPI-API UNTUK 
MENGHIDUPKAN YANG MATI (MENGERJAKAN 
REVIVAL). 



 Yesaya 57:15  
 
II. KITA HARUS TERIMA IMPARTASI HATI REVIVAL. 
a. APAKAH KITA PUNYA HATI UNTUK REVIVAL? 
 JANGAN SAMPAI KEHILANGAN HATI UNTUK 

KEBANGUNAN ROHANI. 
b. 3 PENYEBAB API REVIVAL PADAM 
1. GAGAL MENANGKAP ISI HATI TUHAN. 
2. TERLALU FOKUS KEPADA DIRI SENDIRI. 
 2 Timotius 3:1-5  
3. TIDAK MEMBERESKAN KEKECEWAAN. 
 
III. RAHASIA MENGOBARKAN API REVIVAL  
1. SADAR BAHWA ANDA DILAHIRKAN UNTUK 

REVIVAL. 
 Yesaya 49:5-6  
 Efesus 4:29    
2. MAU DIPAKAI 'JADI KAYU BAKARNYA TUHAN' 

UNTUK MENGOBARKAN API REVIVAL. 
 Keluaran 34:10 (TB)   
     
PERTANYAAN: Masihkah api roh mu menyala untuk 
kebangunan rohani yang sedang Tuhan kerjakan hari-
hari ini? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengar dan mengerti firman 
Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen seperti 
apakah yang akan Anda lakukan sehingga Api 
Kebangunan Rohani itu terus menyala di dalam 



hidupmu? Dan dampak seperti apakah yang Anda 
terima/alami? 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. Yesaya 60 digenapi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, 

tuaian raya jiwa-jiwa dan kelimpahan datang atas 
setiap jemaat, gereja kita, kota kita dan bangsa kita. 

2. Para pemimpin negara kita Indonesia supaya Tuhan 
beri hati yang takut akan Tuhan dan hikmat untuk 
memimpin bangsa ini. 

3. Gembala Sidang dan keluarga, hamba-hamba 
Tuhan dan semua pelayan Tuhan Keluarga Allah. 

4. Pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di 
Kartu Penuai. 

5. Pandemi covid-19 segera berlalu; yang sakit 
disembuhkan; perlindungan dan kekuatan untuk 
tenaga medis; pemulihan ekonomi, usaha dan 
pekerjaan Tuhan nyatakan.

 

 

 

 

 

 



KESAKSIAN: 

 
Bulan Desember 2020 kami tertipu pembayaran uang 
sewa apartemen karena uang yang kami bayarkan ke 
agennya tidak disetor ke pemilik. Kami pun harus keluar 
dari apartemen tersebut. Di tengah situasi itu kami terus 
berdoa, dan kami tekun mengikuti Pondok Daud. 
Bahkan kami tetap memberkati agen yang menipu kami 
dengan selalu mengirim ReSIKA, ReMAKA dan ReKA 
kepadanya.  
Puji Tuhan, secara ajaib, tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat 
untuk kami dengan nominal yang luarbiasa, kami terus 
belajar untuk perpuluhan bahkan 20%. Tuhan juga 
tuntun kami untuk mendapat apartemen baru yang jauh 
lebih besar dengan harga di bawah pasaran. Berkat 
Tuhan juga kami bisa overstay di tempat lama selama 40 
hari dengan free of charge (harusnya kena biaya bayar 
5-6 juta). Puji Tuhan kami selalu belajar menangkap 
Rhema yang disampaikan di Gereja Keluarga Allah untuk 
selalu minta tuntunan Roh Kudus dalam segala aspek 
hidup kami. 
Bahkan saat kami mau pindah ke apartemen lama ke 
yang baru, Tuhan kirimkan orang yang membantu kami 
dan Tuhan sediakan troli besar untuk mengangkut 
barang-barang kami. 
Dan di masa kami mengahadapi pergumulan itu, kami 
tetap setia melayani Tuhan, saya tetap memimpin 



Komsel sesuai arahan Roh Kudus, saya buka 1 Komsel 
remaja, 1 Komsel umum dewasa, 1 Komsel muda mudi. 
Saat kita belajar taat dan setia seperti yang selalu 
diajarkan oleh Ps. Obaja dan Ps. Jonahan, maka Tuhan 
akan melakukan bagian-Nya yang luar biasa kepada kita. 
Terimakasih, Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Rat – GBI Keluarga Allah 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong anggota 
mengikuti/mendaftar UC.  
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


