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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. More more more 
2. Tak Ada Tandingannya (KA Worship) 
3. Pondok Daud (KA Worship)  
4. Roh Kudus Datanglah (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: HABITAT SURGA 
Petunjuk: Pemimpin mengajak anggota selnya untuk 
merenungkan tentang satu Habitat yang salah dan tidak 
cocok/kurang tepat. Pemimpin menyediakan 3 jenis biji-
bijian, misalnya : BERAS,KACANG TANAH KERING ATAU 
JAGUNG ATAU KACANG HIJAU. Tempatkanlah dalam 1 
wadah. Perhatikanlah jika disatukan dan akan diolah, 
apa yang terjadi? Bubur gado-gadokah? Coba semua 
anggota pisahkanlah ketiga jenis biji-bijian tersebut 
berdasarkan jenisnya. Pisahkan beras, kumpulkan 
dengan beras dan begitu juga lainnya. Kerjakan secara 
cepat. Beberapa peserta mendapatkan 3 jenis dalam 



mangkok kecil masing-masing memisahkan berdasarkan 
jenisnya. 
Tujuan: Mari kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan 
HABITAT kita adalah selalu menjaga PERSEKUTUAN 
kita di dalam Tuhan. Rajin membaca Firman, memuji 
dan menyembah Tuhan dan selalu menjaga keintiman 
kita dengan Tuhan dan mekakukan Firman Tuhan dan 
menjadikan kita dikenal sebagai anak-anak dengan 
HABITAT SURGA. 
 

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 #5 - PENINGKATAN ROHANI #5 
SPIRITUAL HABITATION - HABITAT ROHANI 
 
 
I. KEHIDUPAN ROH KITA BISA MENGALAMI 

UPGRADE, JIKA KITA ADA DI LINGKUNGAN YANG 
TEPAT. 

a. HABITAT AKAN SANGAT MENENTUKAN SEBUAH 
PERTUMBUHAN. 



b. MANUSIA ROH KITA HANYA AKAN BERTUMBUH 
DENGAN OPTIMAL, JIKA BERADA DI HABITAT 
YANG SEHARUSNYA. 

 
II. LATIH DIRIMU SELALU HIDUP DALAM HADIRAT 

TUHAN. 
a. Yehezkiel 47:1-5 1 Kemudian ia membawa aku 

kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh, ada air 
keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu dan 
mengalir menuju ke timur; sebab Bait Suci juga 
menghadap ke timur; dan air itu mengalir dari 
bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, 
sebelah selatan mezbah. 2 Lalu diiringnya aku ke 
luar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya 
aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar 
yang menghadap ke timur, sungguh, air itu 
membual dari sebelah selatan. 3 Sedang orang itu 
pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di 
tangannya, ia mengukur seribu hasta dan 
menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya 
sampai di pergelangan kaki. 4 Ia mengukur seribu 
hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi 
dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut; 
kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan 
menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air 
itu, sekarang sudah sampai di pinggang. 5 Sekali 
lagi ia mengukur seribu hasta lagi, sekarang air itu 
sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat 



berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga 
orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak 
dapat diseberangi lagi. 

 Kedalaman Air Sungai bicara kuat tentang hadirat 
Tuhan dalam hidup kita. 

 Kedalaman Air Sungai ini juga bicara tentang 
kedewasaan rohani seseorang. 

b. Untuk tinggal dalam HADIRAT TUHAN, maka kita 
harus siap BAYAR HARGA EXTRA! 

 
III. RAHASIA UNTUK TINGGAL DALAM HABITAT 

HADIRAT TUHAN: BANGUN HABIT MANUSIA ROH 
YANG BAIK. 

1. MILIKI HABIT HATI YANG SELALU MEMUJI 
MENYEMBAH TUHAN. 

 Mazmur 22:3 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang 
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.  

2. MILIKI HABIT UNTUK HIDUP DALAM FIRMAN 
TUHAN. 

 WAKTU SAUDARA MENGISI HIDUPMU DENGAN 
FIRMAN, ANDA SEDANG “MENUANGKAN ALLAH” 
DALAM PIKIRAN DAN HATIMU!  

 Ulangan 17:18-20 18 Apabila ia duduk di atas 
takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh 
menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab 
yang ada pada imam-imam orang Lewi. 19 ITULAH 
YANG HARUS ADA DI SAMPINGNYA DAN 
HARUSLAH IA MEMBACANYA SEUMUR HIDUPNYA 



UNTUK BELAJAR TAKUT AKAN TUHAN, ALLAHNYA, 
DENGAN BERPEGANG PADA SEGALA ISI HUKUM 
DAN KETETAPAN INI UNTUK DILAKUKANNYA, 20 
supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-
saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari 
perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia 
memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-
tengah orang Israel." 

- KUNCINYA: FIRMAN ITU HARUS SELALU ADA DI 
SAMPING KITA DAN KITA BACA SEUMUR HIDUP 
KITA! 

 Kalau kita komit menghayati Firman dengan 
sungguh-sungguh, maka Urapan Raja akan 
mengalir dalam hidup kita! 

     
PERTANYAAN: Menurut Anda, apakah lingkungan dan 
keseharianmu semakin membawa Anda mengalami 
terobosan rohani yang luarbiasa atau sebaliknya? 
Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda ambil untuk meresponinya? 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. 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: 

TUNTUNAN TUHAN DALAM HUBUNGAN KELUARGA, 
MEMBANGUN RUMAH DAN PEMBUKAAN USAHA 
 
Shalom, puji nama Tuhan kami mau menceritakan 
tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan 
keluarga kami. Di tahun 2015 puji Tuhan kami diberkati 
oleh Tuhan dengan hadirnya seorang anak, yang kami 
namai  Rafaela Miracle Wicaksono, dimana itu adalah 
suatu mujizat Tuhan yang pertama pada keluarga kami, 
sehingga kami boleh namai anak kami Miracle. Di tahun 
yang sama, terdapat perselisihan yang besar antara 
kami dengan orangtua kami sehingga menjadikan kami 



harus mandiri, keluar dari rumah pemberian orangtua 
kami. Akhirnya kami mendapatkan rumah kontrakan di 
wilayah Klaten, meskipun orangtua kami juga berada di 
wilayah kabupaten Klaten. 
 
Perjalanan 2016 sampai 2018, selama waktu 2 tahun itu 
waktu yang sangat sulit bagi saya lakukan perubahan. 
Sampai di suatu ketika, Tuhan menggerakkan saya 
untuk saya datang ke rumah mertua saya. Namun saya 
masih menolak, saya tidak Tuhan. Sampai disatu titik, 
ketika ada gerakan di gereja untuk retreat Encounter di 
Solo, saya datang mengikuti. Saya tidak peduli dengan 
orang lain, saya mau ingin betul-betul, saya sampaikan 
ke Tuhan, “Tuhan, encounter hatiku”. Ketika itu saya 
mengalami Tuhan seperti mencabut segala hal 
kepahitan dan kebencian di hati saya. Tuhan cabut 
sangat kuat dan sangat sakit sekali. Ketika itu saya 
mengalami bahwa saya merasakan kelepasan, hati yang 
mengampuni, hati yang mengasihi. Di waktu berikutnya, 
saya ajak suami saya “ayo kita ke rumah ibu mertua, ke 
rumah ibu dan bapak, saya ingin  bertemu.” Ketika itu 
saya sudah lepaskan pengampunan. Kami bertemu dan 
kami memeluk, saya memeluk ibu mertua saya dan saat 
itu hati saya damai sejahtera. Saya merasakan bahwa 
sukacita surgawi turun atas saya. Dan ketika ada 
pengampunan, hubungan kami juga, saya dan suami 
semakin hari semakin baik. Nah ketika itu, Tuhan 
memberi rhema kepada saya ketika saya ibadah. “kamu 



akan menerima rumah perjanjian, rumah kemuliaan 
Allah.” saya tangkap itu. Dan ketika kami ikut UC 
(Unlimited Conference) di tahun 2018, saya ajak suami 
saya dan pada saat UC, Ps. Jonatan mengatakan “saya 
merasakan bahwa di tempat ini, ada orang yang saat ini 
paling kecil, tapi kamu akan menjadi kaum yang besar. 
Saya langsung tangkap “amin” dan suami saya berkata 
“mami, itu adalah mami.” Karena waktu itu kami harus 
kontrak rumah.  
Ketika ada kegerakan untuk Pondok Daud, saya rutin 
datang Pondok Daud setiap sore jam 6 sore di GBI 
Keluarga Allah Klaten. Saya ikut rutin Mezbah Pagi jam 
5 pagi. Puji Tuhan ketika kami makin nempel pada 
Tuhan, Tuhan tuntun langkah kami. Ketika kami mencari 
tanah, Tuhan tunjukan tanah yang baik, bahkan selama 
proses pembangunan, segala desain yang ada, segala 
bentuknya seperti apa, Tuhan yang tuntun kami. Bukan 
hanya itu saja, saat kami buka toko Rajawali Oksigen alat 
kesehatan, bahkan praktek dokter di situ, Tuhan 
senantiasa membimbing kami. Ini saatnya kami mau 
membalas cinta kasih Tuhan melalui hidup kami. 
Demikian kesaksian kami, Tuhan memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian: Bapak Dhedy dan Ibu Dina 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) 


