


02 OKTOBER 2022 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Tak Ada Tandingannya (KA Worship) 
2. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
3. Rahasia Mengerjakan Mujizat (KA Worship) 
4. Mujizat Besar Terjadi (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: BOLA & ALKITAB 
Petunjuk: Sediakan sebuah bola yang cukup besar. Para 
anggota berdiri membentuk lingkaran dan salah 
seorang diantaranya ditunjuk untuk memegang bola. 
Lalu ia melemparkan bola itu sesuai dengan petunjuk 
pemimpin kepada anggota yang lain sambil 
menyebutkan namanya (tidak berurutan). Jadi setiap 
anggota harus bersiap-siap.  anggota yang mendapat 
giliran menangkap bola, menyebutkan rhema/janji 
Tuhan yang ia dapatkan, akan lebih baik jika disertai 
dengan ayat firman Tuhan yang mereka dapatkan juga.  



Tujuan: Mengajarkan kepada setiap kita agar selalu 
menyimpan rhema/janji Tuhan di dalam hatinya, dan 
miliki iman yang teguh sehingga keajaiban janji Tuhan 
itu dinyatakan. 
 

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? 
 
THE GOD OF MIRACLES #1 - ALLAH PEMBUAT 
MUJIZAT #1 
WAVES OF WONDERS - GELOMBANG KEAJAIBAN 
 
I. JANGAN PERNAH MERAGUKAN BAHWA TUHAN 

KITA ADALAH THE GOD OF MIRACLES. 
A. Keluaran 15:11  
 Artinya sebenarnya ada jalan tetapi anda tidak 

sanggup untuk melihatnya. Tuhan sanggup 
membuat anda melihat jalan! Dia bisa membuka 
jalan! Dia bahkan bisa membuat jalan saat tidak ada 
jalan! 

 Bagaimana bisa? Karena Dia adalah Tuhan pembuat 
keajaiban! Sebab Tuhan kita adalah God of all 
miracles! 

B. Yeremia 32:26-27  



 TIDAK ADA YANG MUSTAHIL! 
 2 Raja-raja 3:16-18  
- Terima dengan iman! Maka gelombang keajaiban 

akan datang memenuhi hidup anda sampai penuh! 
 
II. MUJIZAT DAN KEAJAIBANNYA AKAN DATANG 

SEPERTI GELOMBANG OMBAK. 
a. SALAH SATU KARAKTERISTIK OMBAK ADALAH 

TERUS MENERUS MENGALIR TANPA HENTI. 
 Sama seperti selama ada angin selalu ada ombak, 

demikian pula saya mau katakan selama ada angin 
Roh Kudus, maka selalu akan ada gelombang demi 
gelombang keajaiban Tuhan dalam hidup anda! 
Inilah THE WAVES OF WONDERS!/GELOMBANG 
KEAJAIBAN 

B. Ayub 5:9 Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang 
besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-
keajaiban yang tak terbilang banyaknya;  

 Ayub 9:10  
 Ayub 42:10  
 Yohanes 21:25  
 
III. MILIKI IMAN UNTUK MASUK DALAM GELOMBANG 

KEAJAIBAN TUHAN. 
A. 2 Raja-raja 7:1-2  
 Kepungan itu membuat Samaria mengalami 

kelaparan yang sangat hebat. 



 Saat itu Elisa datang dan menyampaikan pesan 
Tuhan bahwa besok akan ada keajaiban besar. 

 Perwira yang adalah ajudan raja langsung 
berkomentar pedas.  

- Kalau anda sempat berpikir demikian, segera rubah 
pikiran anda! 

 MILIKI RESPON HATI DAN IMAN YANG TEPAT.  
     
PERTANYAAN: Seberapa besar kepercayaan Anda pada 
Tuhan untuk sebuah mujizat besar yang sedang Anda 
nantikan hari-hari ini? Mengapa? Sharingkan!  
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini,maka langkah apa yang akan Anda lakukan untuk 
sebuah gelombang janji Tuhan yang ajaib itu dinyatakan 
atas 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 
GLOBAL 

7. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1.000 gereja lokal 
8. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

 
LEADER ORCHESTRA HUT GBIKA : "TULANG YANG 
PATAH, TUHAN YESUS SEMBUHKAN" 
 
Veri Wijaya adalah pemimpin tim orchestra dalam 
Ibadah Ulang Tahun Gereja hari Rabu,14 September 
2022 lalu. Sudah beberapa bulan ia mengalami patah 
tulang dan sudah dirawat dokter, namun proses 
pemulihannya tidak maksimal. Ia sempat kuatir apakah 
dapat datang ke gereja atau tidak. Namun karena 
komitmennya, ia tetap bertekad datang dan dibantu 
rekannya untuk naik ke panggung gereja menggunakan 
kursi roda. Setelah ibadah selesai, ia didoakan oleh Ps. 
Obaja. 
Esok harinya ia cek rontgen ke dokter dan SUNGGUH 
AJAIB, PUJI TUHAN, hasilnya tulang yang patah TELAH 
TERSAMBUNG kembali, tanpa dilakukan operasi 
lanjutan. Kini ia bernazar untuk mau BANGKIT 
MELAYANI TUHAN di gereja untuk hormat kemuliaan 
nama Tuhan. TUHAN YESUS DAHSYAT! 



 
Narasumber Kesaksian : Veri Wijaya - Solo 
 
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) 


