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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. Kau Luarbiasa (KA Worship)  
2. Bangkit dan Menjadi Terang (KA Worship) 
3. Dahsyat LawatanMu (KA Worship)  
4. Berkaryalah Roh Kudus (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: TUMBUH SUBUR 
Petunjuk: Pemimpin membawa 3 jenis tanaman dengan 
ranting, dan 3 buah yang matang dan manis. Ajaklah 
semua anggota mendiskusikan dalam bentuk 
pengetahuan umum dimana 3 buah yang manis melalui 
proses apa saja. Dimana pasti ada peran Air dan 
Matahari. Lalu ada jenis Tanaman BONSAI yang juga 
dapat menghasilkan buah yang baik. Terjadi Bonsai oleh 
proses seperti apakah?  
Tujuan: Sebagaimana ilustrasi Pohon yang sehat, 
berakar dan menghasilkan Buah oleh karena ada 
perawatan dan berbuah lebat, demikian pula 



Pertumbuhan rohani/Iman kita terus di Up-Grade 
dengan berdoa agar HIKMAT, ANUGERAH, KASIH DAN 
URAPAN TUHAN terus ada di 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? 
 
SPIRITUAL UPGRADE #1 - PENINGKATAN ROHANI #1 
EXTRAORDINARY GROWTH - PERTUMBUHAN LUAR 
BIASA 
 
 
I. UPGRADE MANUSIA ROHMU! 
A. KITA BUKAN HANYA PRIBADI YANG PUNYA ROH, 

TAPI KITA ADALAH ROH! 
 Jadi manusia adalah makhluk roh, yang memiliki 

jiwa, dan tinggal sementara di dalam tubuh 
selama ada di dunia ini. 

 Yohanes 3:6 Apa yang dilahirkan dari daging, 
adalah daging, DAN APA YANG DILAHIRKAN DARI 
ROH, ADALAH ROH. 

- John 3:6 (KJV)  That which is born of the flesh is 
flesh; and THAT WHICH IS BORN OF THE SPIRIT IS 
SPIRIT. 



 Tubuh kita hanya sementara, tetapi roh kita akan 
hidup kekal. 

- Kisah Para Rasul 7:59-60.   59 Sedang mereka 
melemparinya Stefanus berdoa, katanya: "Ya 
Tuhan Yesus, TERIMALAH ROHKU." 60 Sambil 
berlutut ia berseru dengan suara nyaring: "Tuhan, 
janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka!" 
Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. 

B. KITA PERLU MERAWAT MANUSIA ROH KITA LEBIH 
DARIPADA MANUSIA JASMANI. 

 2 Korintus 4:16 Sebab itu kami tidak tawar hati, 
tetapi MESKIPUN MANUSIA LAHIRIAH KAMI 
SEMAKIN MEROSOT, NAMUN MANUSIA BATINIAH 
KAMI DIBAHARUI DARI SEHARI KE SEHARI.  

 2 Korintus 4:18 18 SEBAB KAMI TIDAK 
MEMPERHATIKAN YANG KELIHATAN, MELAINKAN 
YANG TAK KELIHATAN, KARENA YANG KELIHATAN 
ADALAH SEMENTARA, SEDANGKAN YANG TAK 
KELIHATAN ADALAH KEKAL. 

C. UPGRADE MANUSIA ROH kita.  
 2 Petrus 1:5-8.    5 Justru karena itu kamu harus 

dengan sungguh-sungguh berusaha untuk 
menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan 
kepada kebajikan pengetahuan, 6 dan kepada 
pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan 
diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, 7 
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, 
dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan 



semua orang. 8 Sebab apabila semuanya itu ada 
padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan 
dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam 
pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. 

 
II. DI AREA APA SAJA MANUSIA ROH KITA HARUS DI-

UPGRADE ?  
1. HIKMAT  
 Amsal 1:1-5.   1 Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja 

Israel, 2 untuk mengetahui hikmat dan didikan, 
untuk mengerti kata-kata yang bermakna, 3 untuk 
menerima didikan yang menjadikan pandai, serta 
kebenaran, keadilan dan kejujuran, 4 untuk 
memberikan kecerdasan kepada orang yang tak 
berpengalaman, dan pengetahuan serta 
kebijaksanaan kepada orang muda — 5 baiklah 
orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan 
baiklah orang yang berpengertian memperoleh 
bahan pertimbangan — 

2. URAPAN 
3. KASIH 
 Yohanes 3:16  Karena begitu besar kasih Allah akan 

dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal. 

 Belajar untuk memperbesar kapasitas kasih kita:  
4. ANUGERAH 



 1 Samuel 2:26 Tetapi Samuel yang muda itu, 
semakin besar dan semakin disukai, baik di 
hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia. 

     
PERTANYAAN: Menurut Anda, sudahkah Anda meng-
upgrade manusia roh mu? Lalu, perubahan apakah yang 
terjadi dan dampak seperti apakah untuk hidupmu? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah apa saja yang akan Anda lakukan 
sehingga pertumbuhan manusia rohani mu itu 
membawa dampak yang luarbiasa, bukan hanya untuk 
hidupmu tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu 
bahkan bagi setiap kegerakan di gerejamu saat ini. Tulis, 
renungkan 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. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
2. Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta 

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

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

pelayan Tuhan  



5. Semua kegiatan dan program yang sedang 
dijalankan di gereja kita 

6. Persiapan Doa Puasa Massal 40 Hari 9 Mei - 17 Juni 
dan KKR 10 Hari Pencurahan Roh Kudus  

7. Permohonan doa jemaat 

 

KESAKSIAN: 

 
MUJIZAT PEMBALIKKAN DALAM SEKEJAB 
Saya mengalami hal yang luar biasa di tahun 2019, jadi 
di bulan Juli 2019 saya mendapat tawaran untuk 
mengikuti kejuaraan kick boxing tingkat nasional di 
bulan Agustus 2019, akan tetapi di masa itu kemampuan 
saya masih belum cukup baik untuk mengikuti 
kejuaraan tersebut, bisa dibilang saya masih pemula 
atau amatir, setelah itu saya berdoa tanya Tuhan, 
apakah saya bisa mengikuti kejuaraan ini?, Akhirnya 
Tuhan membisikkan dalam hati saya, “ikuti Kejuaraan 
tersebut, Tuhan yang berperang ganti kamu,” itulah 
yang terlintas dalam hati saya. 
Akhirnya saya mendaftar kejuaraan tingkat nasional itu, 
dan saya mulai terus berlatih, dan yang terutama setiap 
pulang sekolah tidak lupa untuk mengikuti Pondok Daud 
supaya bisa semakin dekat dengan Tuhan. 
Singkat cerita 3 hari sebelum perlombaan, saya 
mengalami luka saat latihan yang membuat kaki saya 
bagian tulang kering jadi bengkak, dan benjol besar. 



Meski begitu saya tetap percaya luka ini bukanlah suatu 
masalah. Saat di hari H, sebelum saya bertanding, saya 
memulai pemanasan, dan meski begitu saya tetap 
gugup karena itu Kejuaraan pertama saya, apalagi 
tingkat nasional. Diwaktu luang sebelum bertanding, 
saya terus ke toilet, saya berdoa kembali kepada Tuhan, 
terus mendoakan yang tertulis di kertas permohonan 
doa MUJIZAT saya, karena tanpa Tuhan saya tidak 
mampu. Lalu akhirnya pertandingan pun dimulai, dan 
tanpa disangka, ternyata orang yang menjadi lawan 
saya bukanlah orang amatir lagi, melainkan sudah 
berpengalaman, sudah pernah mengikuti kejuaraan dan 
memenangkan banyak pertandingan, tapi sekali lagi 
saya tidak gentar karena Tuhan menyertaiku, Tuhan 
yang berperang ganti saya, ketika ronde (3 menit) 
pertama berlangsung, saya terus menerus terkena 
tendangan dan pukulan, sampai kaki saya hampir tidak 
bisa saya angkat lagi, sehingga banyak orang yang 
menonton itu menyarankan saya untuk menyerah saja 
daripada mendapatkan luka yang serius, tapi meskipun 
orang-orang berpikir kalau saya akan kalah, saya tidak 
menyerah, lalu ronde kedua pun dimulai, dan dalam 
waktu 1 menit 30 detik poin saya semakin tertinggal, 
tapi apapun yang terjadi saya TETAP PERCAYA BAHWA 
TUHAN SANGGUP MEMBALIKKAN KEADAAN, MASALAH 
MENJADI MAHKOTA, sehingga seketika MUJIZAT Tuhan 
terjadi, yang tadinya saya terus dibabat habis oleh 
musuh saya, ketika Tuhan bekerja, saya sanggup 



mengalahkan lawan saya dalam waktu kurang dari 10 
detik hanya dengan satu tendangan dan satu pukulan, 
lawan saya dinyatakan K.O (kalah), bahkan lawan saya 
sampai dilarikan ke rumah sakit, benar-benar 
kemenangan yang tidak terduga, kuasa Tuhan sungguh 
Dahsyat, ketika Tuhan bekerja maka masalah akan 
menjadi mahkota! 
 
Narasumber Kesaksian : Albert Kevin Octaviano  
 
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) 


