


22 MEI 2022 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. More more more 
2. Bangkit dan Menjadi Terang (KA Worship) 
3. KekuatanMu Sempurna (KA Worship)  
4. Menyentuh Hati Tuhan (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: BALON PESAN 
Petunjuk: Pemimpin kelompok Sel mengajak  semua 
anggota menulis pesan penting diikat dalam balon. 
Pemimpin membagikan balon dan benang ke tiap 
peserta. Balon bulat yang baru. Masing-masing tiuplah 
balonnya dan ikatlah dengan benang dan sertakan 
pesan di dalam balon atau diikat. Lepaskanlah balon-
balon tersebut dan biarlah balon tersebut membawa 
terbang pesan/harapan atau Doa yang diikat dalam 
balon tersebut. Kemanakah balon itu terbang dan 
sejauh apa balon itu terbang. 



Tujuan: Ketika menulis di kertas di balon tersebut 
apakah ada satu DOA yang menyentuh hati Tuhan dan 
sungguh-sungguh menggerakan hati Tuhan. Balon ini 
bukan sekedar balon namun ada KUASA yang 
membawa terbang balon doa tersebut ke Hadirat 
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? 
 
SPIRITUAL UPGRADE #4 - PENINGKATAN ROHANI #4 
PRAYER TOUCHING HEAVEN - DOA YANG 
MENYENTUH SURGA 
 
 
I. SPIRITUAL UPGRADE BERBANDING LURUS 

DENGAN KEHIDUPAN DOA. 
a. KALAU ANDA MAU  MENGALAMI UPGRADE, 

MAKA DOA ANDA HARUS DIUPGRADE TERLEBIH 
DAHULU. 

 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. Kisah Para Rasul 6:3-4,7 3 Karena itu, saudara-
saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang 
terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, 
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, 
4 dan supaya kami sendiri dapat memusatkan 
pikiran dalam doa dan pelayanan Firman."   ///  7:  
Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di 
Yerusalem makin bertambah banyak; juga 
sejumlah besar imam menyerahkan diri dan 
percaya. 

 PUSATKAN PIKIRAN DALAM DOA DAN 
PELAYANAN FIRMAN.  

 
II. 3 JENIS DOA YANG MENYENTUH SURGA 
1. DOA YANG MEMBUAT HATI TUHAN TERSENTUH. 
 Kolose 1:3 Kami selalu mengucap syukur kepada 

Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali 
kami berdoa untuk kamu, 

- DOA YANG PENUH UCAPAN SYUKUR. 



 Filipi 4:6  JANGANLAH hendaknya kamu KUATIR 
tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa 
dan permohonan dengan ucapan SYUKUR. 

2. DOA YANG MENARIK PERHATIAN SORGA. 
 Lukas 18:1-8 1 Yesus mengatakan suatu 

perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, 
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak 
jemu-jemu. 2 Kata-Nya: "Dalam sebuah kota ada 
seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan 
tidak menghormati seorang pun. 3 Dan di kota itu 
ada seorang janda yang selalu datang kepada 
hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap 
lawanku. 4 Beberapa waktu lamanya hakim itu 
menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam 
hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan 
tidak menghormati seorang pun, 5 namun karena 
janda ini menyusahkan aku, baiklah aku 
membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia 
datang dan akhirnya menyerang aku." 6 Kata 
Tuhan: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim 
yang lalim itu! 7 TIDAKKAH ALLAH AKAN 
MEMBENARKAN ORANG-ORANG PILIHAN-NYA 
YANG SIANG MALAM BERSERU KEPADA-NYA? DAN 
ADAKAH IA MENGULUR-ULUR WAKTU SEBELUM 
MENOLONG MEREKA? 8 AKU BERKATA 
KEPADAMU: IA AKAN SEGERA MEMBENARKAN 



MEREKA. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu 
datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" 

3. DOA YANG MENARIK KUASA ALLAH. 
 1 Korintus 14:4 Siapa yang berkata-kata dengan 

bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi 
siapa yang bernubuat, ia membangun Jemaat. 

     
PERTANYAAN: Menurut Anda, bagaimanakah 
kehidupan doa Anda selama ini? Sudahkah doa Anda 
membawa pada terobosan rohani dalam hidupmu? 
Sharingkan!  
APLIKASI: Setelah mengerti beberapa hal doa yang 
dapat menyentuh sorga dan hatinya Tuhan, maka 
langkah dan komitmen apakah yang akan Anda 
lakukan? Mengapa? Jelaskan! 
  
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. 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: 

 

DOA PUASA MENDATANGKAN MUJIZAT 
KESELAMATAN 
Shalom, puji nama Tuhan saat ini saya bisa 
menceritakan betapa dahsyat karya Tuhan. Awalnya 
pada tanggal 11 Maret 2022 kami mendapat rhema dari 
Tuhan untuk menjalankan doa puasa. Kami bawa 
pergumulan kami dalam doa puasa.  
Di hari Minggu 13 Maret 2022, pada waktu kami 
pelayanan pendoa dan mendengarkan Firman, tiba-tiba 
Pak Obaja mengumumkan pelayan Tuhan dan jemaat 
untuk doa puasa 21 hari. Mendengar ini kami langsung 
“yes, amin” dan siap untuk menjalankan doa puasa 21 
hari sampai pukul 18.00 karena kami memikirkan 
orangtua kami yang belum terima Tuhan Yesus. 
Dan pada Minggu sebelumnya kami mendengar kotbah 
yang disampaikan ibu Guntur bahwa yang percaya 
masuk surga dan yang tidak percaya masuk neraka, 



sejak itu roh kami berdua menyala-nyala untuk 
berjuang, mengimani papi saya bisa percaya Tuhan 
Yesus. 
Pada tahun 2000, ibu kami sudah diselamatkan dan 
dibaptis, kami bersukacita melihat ibu dibaptis. Saat itu 
setelah pulang dari baptis, diperjalanan kami ditelepon 
dari rumah memberitahu bahwa papi marah besar. 
Diperjalanan kami sempat bingung, sambil nyetir mobil 
saya berdoa terus. Sampai di rumah, saya berdoa dan 
terus kita temui papi bersama dengan kuasa Roh Kudus. 
Papi sangat marah sampai barang-barang yang ada di 
rumah dirusak, juga pakaian ibu kami di gunting rusak 
semua, karena tidak suka ibu ke gereja dan dibaptis. 
Sejak kami menjadi seorang KKS, papi saya juga diangkat 
menjadi pemimpin di keyakinannya dulu. Jadi anaknya 
pemimpin kelompok sel, papi pemimpin keyakinannya.  
Singkat cerita 2022 mujizat keselamatan terjadi. Minggu 
20 Maret 2022 papi saya yang bernama Bakdi Sutanto 
sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. 
Pada hari Minggu kami dihubungi oleh ibu Nani untuk 
ke rumahnya, ibu bilang papi mau ikut Yesus padahal 
seminggu sebelumnya bilang sudah punya Tuhan 
sendiri. 
Setelah kami berdoa puasa tepat 7 hari, puji Tuhan 
membawa perubahan papi yang tidak mau, jadi mau 
terima Yesus. 
Pada waktu itu saya langsung menemui papi, “saya 
tanya ada apa pi cari saya? papi menjawab "aku sakit 



tidak sembuh-sembuh apa ganti Tuhan saja ya?" 
Langsung saya jawab, “ya ganti Tuhan Yesus”. Lalu saya 
Injili, saya tuntun doa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan 
dan Juru Selamatnya. 
Dan keesokan harinya papi malah menanyakan tentang 
komsel dan juga mau datang ke komsel setiap hari 
Jumat. Bukan hanya itu tapi papi juga mau datang ke 
gereja untuk beribadah di Keluarga Allah. Puji Tuhan! 
Kami sangat bersyukur oleh campur tangan Tuhan, 
keselamatan nyata buat orangtua kami. Terimakasih, 
Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian: Bp/Ibu. Natanael - KKS dan 
Pendoa 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) 


