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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. Breakthrough (KA Worship) 
2. S’bab Tuhan Baik  
3. KekuatanMu Sempurna (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: TEROBOSAN HIKMAT 
Petunjuk: Pemimpin mengajak peserta untuk 
menyediakan 3 gelas bening dan beras dalam piring. 
Juga beras dalam Mug besar. Pemimpin mengajak 
diskusi tentang beras dan hubungan dengan kebutuhan 
pokok makanan rakyat pada umumnya di Indonesia. 
Peserta diminta mengambil beras dengan 
menggengamnya masing masing edarkanlah. Akan 
terlihat dalam jumlah sebesar apa tangan menggengam. 
Aksi kedua kemudian edarkan beras dalam MUG Besar 
tidak dengan tangan peserta tapi tuanglah, pemimpin 
sendiri yang melakukan. Perhatikan jumlah beras. 



Dituang dengan cepat atau hitungan detik. Beras akan 
betambah dalam  gelas tersebut. 
Tujuan: Bagaimana kita mengalami TEROBOSAN 
khususnya dalam kekayaan perlu kita minta Hikmat 
Tuhan. Disamping adanya Anugerah Tuhan kita perlu 
juga melakukan eksplorasi terhadap hal0hal baru. 
Dengan Hikmat Tuhan menjadikan kita alami 
Terobosan Berkat 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? 
 
FINANCIAL LEAP #2 - LOMPATAN FINANSIAL #2 
ANOINTING TO GET WEALTH - URAPAN 
MEMPEROLEH KEKAYAAN 
 
 
I. BUTUH KEKUATAN UNTUK MENGALAMI 

LOMPATAN. 
a. Kenapa kita perlu mengalami lompatan besar? 

Supaya kita bisa keluar dari TEMBOK-TEMBOK 
KETERBATASAN.  

b. Orang DALAM KONDISI YANG LEMAH DAN KECIL 
KEKUATANNYA, jadi sukar mengalami Lompatan.   



 Amsal 24:10 Jika engkau tawar hati pada masa 
kesesakan, kecillah kekuatanmu. 

 Godaan terbesar pada pada masa kesesakan adalah 
tawar hati.  

 Ubah tawar hati menjadi SEMANGAT!  
 

II. ROH KUDUS ADALAH SUMBER KEKUATAN 
TERBESAR. 

a. 2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita 
bukan roh ketakutan, melainkan ROH YANG 
MEMBANGKITKAN KEKUATAN, kasih dan 
ketertiban. 

b. Sadarilah bahwa salah satu kekuatan yang bisa 
diberikan Roh Kudus adalah Kekuatan untuk 
Memperoleh kekayaan! (Kekuatan untuk 
mengalami Lompatan Kuantum Finansial!  

 Ulangan 8:18  
 Apa artinya 'Kekuatan untuk memperoleh 

kekayaan'? Ada 2 yang utama: 
1. ANUGERAH UNTUK MEMPEROLEH KEKAYAAN.  
2. HIKMAT UNTUK MEMPEROLEH KEKAYAAN.  
 HANYA KETIKA KITA BEKERJA DENGAN HIKMAT, 

MAKA KITA BISA MEMPEROLEH KEKAAYAN! 
III. BAGAIMANA CARANYA MENGAKSES URAPAN 

UNTUK LOMPATAN FINANSIAL? 
a. Rahasianya adalah Cinta Total pada Firman Tuhan!  

• Ulangan 28:1. 

• Mazmur 112:1-3.     



b. Amsal 3:9-10. 
- INI YANG NAMANYA MEMBERI DENGAN CINTA!  
b. 1 Tawarikh 29:1-10. 
c. Saat ini gereja kita juga sedang mengerjakan 

Project Pembangunan Gereja Terbesar dalam 
sejarah perjalanan gereja kita sejauh ini!  

- KESEMPATAN BAGI KITA SEMUA UNTUK 
MENABUR!  

• Berapa kebutuhan biayanya? 
- Yesaya 60:15b Aku akan membuat engkau menjadi 

kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-
temurun (ETERNAL EXCELLENCY & THE JOY OF 
MANY GENERATIONS) 

- Yesaya 60:22 Yang paling kecil akan menjadi kaum 
yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi 
bangsa yang kuat; Aku, TUHAN, akan 
melaksanakannya dengan segera pada waktunya. 

     
PERTANYAAN: Mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita 
harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan Roh Kudus? 
Lalu, siapakah yang menjadi SUMBER kekuatan dalam 
hidupmu? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apa yang akan Anda 
lakukan sehingga lompatan finansial dinyatakan secara 
heran dalam hidupmu? 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. Kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat meresponi 

sehingga menerima anugerah Tuhan 
6. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 
7. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
8. Permohonan doa jemaat

 

KESAKSIAN: 

 
MEMPERKATAKAN RHEMA MAKA BENJOLAN PADA 
PAYUDARA ANAK HILANG 
Shalom semuanya, saya Dina dan suami saya Hengky. 
Kami adalah pelayan Tuhan GBI Keluarga Allah Jakarta. 
Kami mempunyai seorang anak umur 6,5 tahun 
(sekarang). Kejadiannya itu kira-kira waktu dia berumur 
3 tahun, susternya anak saya ini berkata kepada saya 
kalau ada benjolan di dada anak saya. Saya cek di 



google, google mengatakan bahwa itu hal yang lumrah 
dan wajar pada anak. Anak-anak kadang dapat 
mengalami benjolan di payudaranya. Mungkin itu bisa 
kelenjar lemak atau sebagainya. 
Sampai akhirnya ketika dia berumur 6,5 tahun, tanggal 
12 Januari dia bilang kalau "ini" (menunjuk benjolan) 
kalau dipegang sakit. Ketika saya cek, saya kaget banget 
karena benar-benar di dada anak saya itu ada benjolan 
yang bulat lebih besar jauh dibanding yang dulu dan 
benar-benar kelihatan bulat gitu loh. Nah pagi-pagi kami 
berangkat ke rumah sakit. Ketika dokter periksa, dokter 
langsung bilang kalau ini bukan kelenjar lemak biasa dan 
harus di-USG.  
Di ruangan USG, itu benar-benar suatu ketakutan bagi 
saya, saya takut anak saya kenapa-napa. Akhirnya ya 
udah, ketika di-USG benar-benar kelihatan banget itu 
yang namanya hitam gitu bulat, kelihatan banget. 
Ketika hasilnya dibacain sama dokter, Puji Tuhan yang 
pertama kali adalah benjolan itu jinak. Kami merasa 
bersyukur, puji Tuhan karena benjolan tersebut jinak.  
Tetapi, dokter menyarankan agar benjolan tersebut 
diangkat. Saya ngerasa tidak rela, ya orangtua mana sih 
yang rela anaknya dioperasi walaupun saya tahu 
benjolan tersebut jinak. Saya banyak tanya sama dokter. 
Akhirnya saya cari second opinion ke dokter di Keluaga 
Allah Jakarta, salah satu staff gembala. 
Mungkin karena dia sudah terbiasa mendengar firman 
Tuhan, ketika saya tunjukkan hasil pemeriksaan segala 



macam, dia langsung bilang "tidak perlu diambil, nanti 
hilang sendiri, nanti ga mungkin jadi ganas." Saya amini. 
Pada saat saya kalut, saya galau, saya memutuskan ga 
cerita-cerita ke sosmed dan siapapun supaya saya 
menjaga iman saya. Sampai satu titik saya memutuskan 
untuk bercerita ke Ps. Nita dan salah satu teman saya. 
Ketika saya cerita ke Ps. Nita, Ps.Nita berkata cari rhema 
dan perkatakan, kemudian pada saat saya baca Alkitab 
beberapa hari setelah itu saya buka Alkitab benar-benar 
ada satu ayat yang seperti masuk ke hati saya seperti 
berbicara di hati saya. Dalam Yohanes 3:30, Ia harus 
makin besar tetapi aku harus makin kecil. Saya 
bersyukur sekali ketika saya mendapat rhema firman 
Tuhan, lalu saya doain anak saya dengan 
memperkatakan rhema tersebut. Saya berkata "kamu 
harus makin kecil karena Yesus harus semakin besar di 
dalam kamu." 
Suatu hari, tepatnya sebulan setelah itu, tiba-tiba anak 
saya bilang "mami, ini (benjolan) udah ngga sakit lagi 
loh, udah ngga ada mami, udah ngga ada benjolnya." 
Saya periksa benar-benar sudah kempes, tidak ada 
benjolan. Saya kaget banget, saya tidak tahu secara 
medis itu bagaimana tetapi Tuhan itu membuat saya 
seakan-akan percaya bahwa benar-benar tuh perbuatan 
tangan Tuhan. Akhirnya saya bawa anak saya untuk USG 
lagi. Dokternya tanya kenapa datang USG? saya jawab 
karena sebelumnya ada benjolan. Ketika diperiksa lagi 
sama dokter, dokternya nyari-nyari, dokternya berkata 



"ini tidak ada apa-apa Bu, ini biasa, ini kayak payudara 
pada umumnya." PUJI TUHAN! 
Saudaraku saya mengajak untuk kita semua semakin 
mengikuti lebih lagi kegerakan yang ada di gereja kita, 
beribadah secara onsite, dan juga semakin menempel di 
dalam Tuhan, semakin berakar dan berbuah lebih lebat 
di dalam Tuhan karena kami percaya akan ada sesuatu 
yang dahsyat Tuhan kerjakan atas kehidupan setiap kita. 
Terimakasih, Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Dina dan Hengky GBI KA 
Jakarta. 
 
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) 


