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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. Breakthrough (KA Worship) 
3. PerkenananMu (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: KOMITMEN SEJATI 
Petunjuk: Pemimpin kelompok sel membawa bola 
tangan/boleh plastik agak besar. Kemudian mengajak 
untuk semua sedikit melakukan gerakan senam dan 
bermain bola. Senam dulu dilanjutkan menangkap bola. 
Jadi ada 2 aktifitas bersamaan. Menjadi perenungan 
dari 2 games di atas, bahwa berlatih dengan sungguh-
sungguh pasti menghasilkan satu produktifitas Ketaatan 
dan Disiplin yang tinggi. 
Tujuan: Ketika komitmen sejati kita lakukan dalam hal 
meng-Upgrade Roh kita utamanya melalui Doa Puasa, 



maka yakinlah Tuhan akan menambahkan Kekuatan di 
hidup kita (2 Tawarikh 9:16a) 
 

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 #2 - PENINGKATAN ROHANI #2 
FASTING FOR UPGRADE - PUASA UNTUK UPGRADE 
 
 
I. DOA PUASA ADALAH DISIPLIN ROHANI YANG KITA 

BUTUHKAN UNTUK BISA MENGALAMI UPGRADE 
ROHANI. 

A. NO FASTING, NO UPGRADING! 
 Gerakan Doa Puasa 40 Hari, mulai dari 9 Mei – 17 

Juni 2022.  
 Matius 17:19-21 19 Kemudian murid-murid Yesus 

datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, 
bertanyalah mereka: "Mengapa kami tidak dapat 
mengusir setan itu?" 20 Ia berkata kepada mereka: 
"Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu 
mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu 
dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari 



tempat ini ke sana, — maka gunung ini akan 
pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. 21 
[Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa 
dan berpuasa.]" 

B. Doa Puasa adalah rahasia utama untuk kita bisa 
mengupgrade manusia roh kita. 

 pilihlah hidup dalam roh, maka anda akan 
bertumbuh menjadi raksasa Rohani yang dibawa 
Tuhan mengalami perkara-perkara besar yang 
ajaib. 

 
II. 3 UPGRADE YANG KITA KERJAKAN MELALUI DOA 

PUASA 
1. UPGRADE KOMITMEN. 
 Tanaman yang berakar dan berbuah mengajarkan 

kepada kita tentang komitmen. 
 Doa Puasa adalah salah satu cara Tuhan untuk 

melatih dan mengupgrade komitmen kita. 
- 2 Tawarikh 16:9a Karena mata TUHAN menjelajah 

seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya 
kepada mereka yang bersungguh hati terhadap 
Dia. 

2. UPGRADE PIKIRAN. 
 Kemampuan untuk terus bisa berpikir secara 

positif itu perlu kita miliki, sehingga kita bisa 
membalikkan situasi yang negatif menjadi positif. 

  Doa Puasa dan Firman adalah strategi yang paling 
hebat untuk Upgrade Pikiran. 



3. UPGRADE PENGUASAAN DIRI.  
 Amsal 25:28 Orang yang tak dapat mengendalikan 

diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. 
- Amsal 16:32 Orang yang sabar melebihi seorang 

pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi 
orang yang merebut kota.  

 Doa Puasa adalah cara yang sangat ampuh untuk 
melatih penguasaan diri kita. 

 Pertama, kita belajar menguasai diri kita dari 
godaan makanan. 

 Kedua, kita belajar menguasai diri kita dari 
berbagai macam godaan lain. 

     
PERTANYAAN: Menurut Anda, sebera besar faedah doa 
puasa dalam hidupmu? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan sehingga terjadi peningkatan dalam 
kehidupan rohanimu yang membawa terobosan demi 
terobosan besar dalam hdiup Anda? 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. 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. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 
7. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
8. Persiapan Doa Puasa Massal 40 Hari 9 Mei - 17 Juni 

dan KKR 10 Hari Pencurahan Roh Kudus 27 Mei – 5 
Juni  

9. Permohonan doa jemaat 

 

KESAKSIAN: 

MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA 
 
Shalom Ps. Obaja, Ps. Jonatan dan Ps. Nita, serta 
saudara/i seiman yang diberkati Tuhan Yesus. Saya ingin 
menyampaikan mujizat yang saya alami beberapa tahun 
lalu dan hingga saat ini. 
Background keluarga saya adalah, mama dari keluarga 
yang tidak mengenal Tuhan, papa dari keluarga 
Tionghoa, dari kecil Kristen ke gereja tapi semakin tua 
sudah tidak pernah. Saya dan adik kristen KTP. 



Kepahitan dimulai saat saya SMP (2009), orangtua 
bertengkar parah karena ternyata papa telah selingkuh. 
Sejak detik itu, saya yang awalnya tidak terlalu dekat 
dengan papa, makin benci sekali. Papa menyalahkan 
mama dan keluarga besar papa semuanya ikut-ikutan 
menghujat mama. Keluarga sering tengkar, dingin, dan 
tidak ada kasih sayang. 
Kejadian diperparah pada Februari 2018, ternyata papa 
pakai narkoba dan masuk penjara. 
Mama sudah curiga dari 2016, ada yang aneh tapi setiap 
papa ditanya, selalu marah dan mengancam cerai. 
Saya sadar keluarga ini semakin hancur, tapi saat itu 
saya berusaha menguatkan mama, mengenalkan Tuhan 
Yesus ke mama dan saya pun juga berusaha mencari 
jawaban ke Tuhan karena sudah tidak ada orang lain 
yang bisa bantu, karena ini aib keluarga. 
Puji Tuhan benar-benar secara ajaib, saya saat itu 
diperkenalkan dengan teman yang sangat dekat Tuhan, 
dia dan keluarganya membimbing saya ke jalan yang 
benar. Mama juga dipertemukan dengan hamba Tuhan 
secara ajaib, disitu mama mulai pulih pelan-pelan dan 
benar-benar mujizat. 
Akhirnya papa keluar penjara 2019, Maret lalu kami 
sekeluarga baptis. Keluarga kami dipulihkan dan utuh 
kembali, kasih sayang kembali muncul. Tuhan Yesus 
Baik, cinta kasih Nya sepanjang masa, berkat Nya 
sungguh luar biasa. Semoga kesaksian saya lebih kurang 



dapat membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih. 
Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Anggie (GBI Keluarga Allah)  
 
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) 


