12 JUNI 2022
S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Tuhan Membr’iku Kegirangan
2. Hari ini hari Pembebasan
3. Great Harvest (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: LOMPATAN SUKACITA
Petunjuk: Dalam ice breaker ini pemimpin yang
memandu seluruh peserta untuk berpasangan. Wanita
dengan wanita, pria dengan pria. Saling berhadapan
ikatlah satu kaki peserta dan satu kaki peserta lainnya
dengan tali rafia, kemudian letakkan tangan di pinggang
dan lakukan gerakan MELOMPAT. Pemain musik boleh
nyanyikan pujian TUHAN MEMB’RIKU KEGIRANGAN.
Lompatlah makin tinggi, terasa nyamankah? Lalu,
lepaskanlah ikatan, lakukan lagi LOMPATAN dengan
pujian sukacita, rasakan perbedaanny.
Menarikah berputar.

Tujuan : Dalam kehidupan kerohanian, sangat besar
peran Roh Kudus yang akan menolong kita mengalami
lompatan ekonomi. Roh Kudus Penolong yang setia
menolong kita untuk terus percaya bahwa LANGIT
TERBUKA bagi kita anak-anak yang terus intim dengan
Roh Kudus dan percaya alami terobosan ekonomi
(Yoh. 14:16)
S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (5060 Menit)
GOL
: Semua yang hadir melakukan dan mengalami
kebenaran Firman Tuhan.
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran
yang disampaikan minggu lalu?
FINANCIAL LEAP #1 - LOMPATAN FINANSIAL #1
FINANCIAL QUANTUM LEAP - LOMPATAN QUANTUM
FINANSIAL

I.

a.

-

TUHAN AKAN MEMBAWA ANDA MENGALAMI
LOMPATAN KEUANGAN!
Orang yang lumpuh sejak lahir itu, akhirnya bisa
berdiri bahkan melompat! (Kis.3:2-8)
QUANTUM LEAP! LOMPATAN BESAR!
Quantum leap itu bicara tentang lompatan yang
amat sangat besar! Ini bicara tentang lompatan
yang tidak masuk akal.

b. Kembangkan Akar Iman untuk mengalami
Quantum Leap Finansial/Lompatan Besar
Keuangan!
 Belajar kembangkan akar iman untuk percaya
bahwa Tuhan akan mengerjakan Lompatan Besar
Finansial dalam hidupmu!
 Lukas 1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah
percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari
Tuhan, akan terlaksana."
Tuhan mau membawa kita berkembang, bahkan
masuk dalam babak kemuliaan (Yes.54:2-4)
SYARAT UNTUK MENGALAMI JANJI TUHAN
LOMPATAN FINANSIAL ADALAH PATOK-PATOK
IMAN KITA DIPANCANGKAN KUAT-KUAT! - Itulah
akar iman yang dalam!
APAKAH
ADA
HUBUNGAN
ANTARA
IMAN/KEROHANIAN
DAN
KESUKSESAN
FINANSIAL?
a. Ayub bisa mengalami Lompatan Finansial yang
menakjubkan itu, karena Ayub berakar kuat di
dalam Tuhan (Ay.1:9-10)
 kerohanian seseorang berkaitan erat dengan
berkat Tuhan yang mengalir
b. ROH KUDUS DIUTUS UNTUK MENOLONG ORANG
PERCAYA, TERMASUK DALAM HAL KEUANGAN.
 Yohanes 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan
Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong
II.

c.


-



yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamalamanya,
ROH KUDUS SENANG MELIHAT ANDA DIBERKATI
SUPAYA BISA JADI BERKAT!
Mazmur 35:27 (KJV) Let them shout for joy, and be
glad, that favour my righteous cause: yea, let them
say continually, Let THE LORD be magnified, WHICH
HATH PLEASURE IN THE PROSPERITY OF HIS
SERVANT.
Kata 'KESELAMATAN' dalam Alkitab Bahasa
Indonesia, dicatat dalam Alkitab Bahasa Inggris
KJV sebagai: 'PROSPERITY' yang artinya
KEMAKMURAN, KESEJAHTERAAN, BERKAT.
Panggilan hidup kita untuk memperoleh berkat
supaya kita bisa menjadi saluran berkat (1 Pet.3:9)

PERTANYAAN: Mengapa sebagai anak-anak Tuhan
penting bagi kita untuk diberkati, bahkan mengalami
lompatan secara finansial? Sharingkan!
APLIKASI: Lalu, langkah dan komitmen seperti apa yang
akan Anda ambil untuk meresponi firman Tuhan minggu
ini? Mengapa? Jelaskan 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.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta
jiwa diselamatkan
Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta
pelayan Tuhan Keluarga Allah
Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh
pelayan Tuhan
Semua kegiatan dan program yang sedang
dijalankan di gereja kita
Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS
Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal
Doa Puasa Massal 40 Hari 9 Mei - 17 Juni
Permohonan doa jemaat

KESAKSIAN:
MUJIZAT PEMBALIKKAN KEADAAN MELALUI DOA
PUASA
Shalom, ijinkan saya mau bersaksi. Waktu gereja
mencanangkan gerakan doa puasa 21 hari yang lalu,
kami sekeluarga sudah memulai doa puasa sebelumnya,
karena tiba-tiba dapat rhema bahwa kami harus
berpuasa, dengan tanpa alasan apapun kami berpuasa
dan menikmatinya, lalu tiba-tiba gereja mencanangkan
gerakan doa puasa 21 hari, dan selepas 21 hari itu kami
tetap lanjutkan juga.
Kemudian dilanjut lagi, gereja adakan gerakan doa
puasa 40 hari. Kami juga berusaha mengikutinya, akan
tetapi saya harus menjalani operasi di tanggal 9 Mei,

sehingga baru bisa ikut puasa lagi di 17 Mei, karena ada
obat setelah operasi yang harus dikonsumsi untuk
proses pemulihan.
Jujur mengawali lagi puasa itu berat dan perlu
perjuangan lagi, tapi saya berusaha keras agar bisa
mengikuti dengan baik.
Waktu hari Kamis tanggal 19 Mei, saya dihubungi oleh
pabrik tempat saya ambil barang dengan informasi
bahwa ada dana yang harus disediakan berkaitan
dengan usia kontrak kerjasama saya dengan pabrik yaitu
tanggal 2 Juni (karena kawasan berikat). Wah saya disitu
hanya bilang "ya nanti saya atur" tapi dalam hati waduh
dananya dari mana karena nilainya cukup besar. Tapi
tiba-tiba saya teringat bahwa kontrak tersebut
sesungguhnya bisa direvisi agar usianya ditambah
sehingga dananya tidak perlu tanggal 2 Juni, tapi saya
hanya kepikiran saja waktu itu tanpa ada dorongan
untuk berdoa khusus.
Waktu siang-siang saya dihubungi oleh koordinator
Pondok Daud Widuran untuk bantu menggantikan
pemusik di jadwal hari itu jam 16.00 - 17.00 dan saya
langsung mengIYAkan.
Waktu berlalu dan saya hanya fokus untuk
mempersiapkan diri melayani. Sepanjang pelayanan,
kami menikmati hadirat Tuhan yang sangat dahsyat, ada
kepekatan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di ruang
Yordan itu. Saya merasakan semua jemaat menikmati
hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan yang nyata sekali.

Selesai pelayanan saya cek HP, ternyata ada telepon dari
pabrik tersebut, dan segera saya telepon balik sambil
menyetir mobil, dan sungguh luarbiasanya, dari pabrik
menyampaikan "Pak, ini saya kirim revisi kontrak karena
ternyata produksinya tidak bisa mengejar deadline 2
Juni jadi kami perpanjang 30 hari lagi"...... Saat itu saya
hanya bisa berkata terimakasih kepada mereka, dan
saya hanya bisa amaze betapa sangat mudahnya Tuhan
mengubahkan situasi.
Sungguh "ADA KUASA PEMBALIKKAN DI DALAM DOA
PUASA DENGAN KESUNGGUHAN HATI"
Tuhan Yesus memberkati
Narasumber Kesaksian : Bp. Idwan - SGD Keluarga
Allah Paragon 4
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)

