


17 APRIL 2022 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Kau Luarbiasa (KA Worship)  
2. Ku kan memuji menari (KA Worship) 
3. Ku Agungkan Rajaku (KA Worship)  
4. Pondok Daud (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: SPECIAL GIFT 
Petunjuk: Pemimpin permainan membuat kartu-kartu 
yang masing-masing bertuliskan FIRMAN, DOA, KUDUS, 
TAAT DAN SETIA. Lalu setiap peserta diminta menutup 
mata dan mengambil secara acak kartu tersebut, setiap 
orang satu kartu. Kemudian peserta harus mencari ayat 
firman Tuhan yang berhubungan dengan kartu yang 
didapatkannya, lalu membacakannya di hadapan 
peserta yang lain. 
Tujuan: Ketika kita terus hidup dalam firman, doa, 
kekudusan, ketaatan dan kesetiaan, maka hidup kita 
akan selalu dipimpin oleh kuasa firman Tuhan. 



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? 
 
THE MIRACLE OF TURNAROUND #2 - MUJIZAT 
PEMBALIKAN #2 
PERMANENT TURNAROUND - PEMBALIKAN 
PERMANEN 
 
I. TUHAN MAU KITA MENGALAMI PEMBALIKAN 

PERMANEN! 
A. Lukas 24:13-15. 
b. SETELAH KITA MENGALAMI PERTOBATAN, 

TERUSLAH MAJU DALAM KEHIDUPAN BARU 
TERSEBUT. 

 Jangan sampai pertobatan kita hanyalah 
pertobatan sesaat saja! 

 Galatia 4:9 
  

II. 4 KUNCI MENGALAMI MUJIZAT PEMBALIKAN 
PERMANEN 

1. ISI HIDUPMU DENGAN FIRMAN SECARA 
PERMANEN. 

 Matius 12:43-45  
 Mazmur 119:9  



2. BANGUN KEHIDUPAN DOA YANG KUAT DAN 
PERMANEN. 

 1 Tawarikh 4:9-10  
 SETELAH ENGKAU MENGALAMI MUJIZAT 

PEMBALIKAN, TERUSLAH BERDOA DENGAN 
KONSISTEN, SEHINGGA MUJIZAT PEMBALIKAN ITU 
JADI PERMANEN! 

- Keluaran 17:10-11  
 Yosua 8:18,26 
3. HIDUP DALAM KEKUDUSAN YANG PERMANEN. 
 Ulangan 23:14  
 Yohanes 5:14  
4. KETAATAAN DAN KESETIAAN YANG PERMANEN. 
 Ulangan 28:13-14  
 1 Samuel 15:11a   
 Filipi 2:8-11  
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin 
kita mengalami pembalikan yang permanen? 
Sharingkan!  
APLIKASI: Apakah yang sudah Anda lakukan supaya 
Anda bisa mengalami pembalikan yang permanen dari 
Tuhan? 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. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
2. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROJ KUDUS 
3. Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta 

jiwa diselamatkan 
4. Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta 

pelayan Tuhan Keluarga Allah 
5. Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh 

pelayan Tuhan  
6. Semua kegiatan dan program yang sedang 

dijalankan di gereja kita 
7. Persiapan Doa Puasa Massal 40 Hari 9 Mei - 17 Juni 

dan KKR 10 Hari Pencurahan Roh Kudus  
8. Permohonan doa jemaat 

 

KESAKSIAN: 

Di awal pandemi 2020 bulan Juni saya bergabung ikut 
Kelompok Sel sebagai anggota selama 4bulan. Setelah 
itu muncul kerinduan saya untuk maju melayani Tuhan 
dan menjadi KKS, karena saya mau membalas cinta 
kasih Tuhan dalam hidup saya.. setelah itu saya makin 
bertumbuh setelah mengikuti SOM, RE, ESBC dan mau 
lebih maju mengikuti pelatihan KKS agar menjadi KKS 
yang berkomitmen tunduk dan taat dengan arahan 
Gereja kita serta support dari KKS saya walaupun saya 
mengikutinya secara online. Singkat cerita saya dilantik 
menjadi KKS pada bulan September 2020 dan mengikuti 
komsel peltu pemuridan oleh bu Guntur. Awalnya saya 



kira menjadi KKS itu mudah,ringan, lancar, di dalam 
Komsel tidak akan ada halangan, apalagi komsel saya 
adalah anak anak muda, tapi yang terjadi malah 
sebaliknya. Awal nya anggota Komsel saya berjumlah 4 
orang, namun yang sering datang hanya 2-3 orang saja, 
1 anggota bahkan keluar grup. Kemudian masuk baru 
anggota komsel saya dan bahkan usianya jauh diatas 
saya, tapi saya belajar tetap taat menjalankan Komsel, 
tidak sering libur, tidak bersungut sungut, tetep setia 
dan tentu saja disupport terus oleh KKS. Saya ambil 
komitmen apapun yang terjadi dalam Komsel saya 
waktu itu,saya tidak mau menyerah. Saya ikuti semua 
pengajaran, pelatihan dari ibu Guntur setiap minggu 
untuk menguatkan dan menambah skill pelayanan saya 
dalam mengembangkan Kelompok Sel dan menerima 
impartasinya. Saya juga mengikuti live streaming Pak 
Obaja setiap hari rabu,kamis dan juga mempraktekkan 
setiap rhema ibadah Raya dan semua pengajaran dalam 
Komsel serta kehidupan saya, walaupun komsel saya 
waktu itu hanya 3 orang saja..serta bertugas menjadi 
tim follow up KKS. Yang saya lakukan hanya Taat dan 
mau bergerak nyata saja, setiap mendapat arahan dan 
motivasi, langsung saya share di Komsel saya. Singkat 
cerita, saya sadar jika komsel kita ingin bertumbuh, 
maka KKS tetap terus menempel pada gembala sidang 
kita, rajin mengikuti komsel pemuridan dengan kks, aktif 
menyelamatkan jiwa, rajin mengikuti kegerakan2, 
termasuk ikut TFT, komsel saya terus bertumbuh dan 



bertumbuh. Bu Guntur menasehati : lakukan saja tugas 
dan bagian mu dengan penuh Kasih, andalkan Roh 
Kudus. Dari situ Saya mulai memakai waktu saya lebih 
efisien dengan membuang kegiatan2 yang tidak penting 
di ganti dengan waktu untuk Tuhan.. Saya belajar fokus 
dengan tujuan dan Goalnya, saya tidak.lagi fokus pada 
permasalahan, tapi fokus pada tuntunan dan firman 
Tuhan, saya terus belajar dan belajar. Dan hasilnya 
selama 1,5 tahun saya menjadi KKS, anggota komsel 
saya 20 orang, 4 KKS + 2 sedang SOM dan 3 anak cucu 

KKS+ 2 sedang SOM ☺️Dan saya dilantik menjadi 
Supervisor pada April 2022. Akhir kata seperti nasehat 
dari ibu rohani saya, ibu Guntur, taat dan setia dalam 
pelayanan mu, perjuangkan setiap anggota Komsel mu, 
lakukan saja bagian mu, bagian Tuhan pasti akan Tuhan 
kerjakan buat anak anaknya yang setia. Jadi, selama kita 
terus berjuang,tidak menyerah, tetap taat dalam hal 
yang Tuhan sudah percayakan dengan penuh kasih dan 
mengandalkan Roh Kudus dan percaya Tuhan pasti 
pulihkan, maka perkara yang mustahil Tuhan akan 
nyatakan,, 
 
Kesaksian Bp. Natanael Cornelis Francois (Supervisor & 
Korwil Jebres, KA Solo) 
 
Tangkap dan lakukan dengan sungguh setiap arahan, 

dan rhema dari Gereja kita...🔥🔥🔥 Tuhan 
memberkati. 



S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota 
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan dan 
program yang sedang dijalankan di gereja kita.    
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


