


09 OKTOBER 2022 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Bangkit dan Menjadi Terang (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: MENYUSUN KATA 
Petunjuk: Sebuah papan tulis, sebuah karton manila 
ukuran 60 x 40 cm, beberapa potongan karton manila 
(ukurannya sesuai dengan panjang kata) yang 
bertuliskan penggalan ayat Alkitab. Sebelum permainan 
dimulai, pemimpin menyediakan beberapa potongan 
karton yang bertuliskan penggalan ayat Alkitab, 
banyaknya sesuai dengan jumlah kata yang terdapat 
pada ayat Alkitab yang diinginkan. Misalnya: “Pada 
mulanya Allah menciptakan langit dan bumi” (Kej. 1:1). 
Ini berarti pemimpin menempelkan ketujuh potong 
karton yang sudah bertuliskan kata-kata itu pada karton 



ukuran besar yang ditempelkan pada papan tulis dalam 
keadaan terbaik. 
Kemudian pemimpin meminta para peserta untuk 
membuat kelompok, masing-masing terdiri dari 3 orang 
(jumlah kelompok dua atau tiga). Setiap kelompok 
menunjukan satu orang sebagai wakil mereka. Wakil 
kelompok pertama memilih atau mengambil dua 
potongan karton, lalu pemimpin meletakkannya pada 
tempat yang benar di papan tulis sesuai dengan susunan 
ayat Alkitab yang diinginkan. 
Setelah itu wakil kelompok pertama memilih satu 
potongan karton, lalu menyusunnya sesuai dengan ayat 
yang diinginkan (boleh juga berunding terlebih dahulu 
dengan anggota kelompok). Demikianlah seterusnya 
sampai sesuai dengan ayat Alkitab yang diinginkan. 
Kata-kata yang sudah diambil dan diletakkan atau 
disusun ditempatnya tidak boleh diubah kembali. Yang 
menjadi pemenangnya ialah kelompok yang dapat 
menyusun kata-kata itu dengan cepat dan benar sesuai 
dengan ayat Alkitab yang diinginkan. 
Tujuan: Sebagai orang anak Tuhan, kita harus 
mengenal Tuhan melalui FirmanNya dan 
merenungkannya siang dan malam supaya kita 
bertindak hati-hati. 
 

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 #2 - ALLAH PEMBUAT 
MUJIZAT #2 
JESUS DAILY - YESUS SETIAP HARI 
 
I. RAHASIA MENGALAMI GELOMBANG MUJIZAT 

TERUS MENERUS ADALAH BERJALAN DENGAN 
TUHAN YESUS SETIAP HARI. 

a. Kisah Rasul 10:38  
 Tidak ada hari yang Yesus lakukan tanpa 

mengerjakan mujizat. 
b. Cara agar kita bisa melihat mujizat terjadi setiap 

hari : Ikutlah berjalan bersama dengan Yesus 
setiap hari! 

 Lukas 17:12-18  
 Markus 10:46-52  
 Lukas 5:4-11  
- Ada Yesus atau tidak dalam hidup kita, itu punya 

pengaruh yang sangat berbeda.  
 
II. APA YANG TERJADI SAAT PETRUS TINGGAL DAN 

HIDUP DENGAN YESUS? 
1. PETRUS BISA DEKAT-DEKAT DENGAN YESUS. 



 Dekat-dekat dengan Tuhan Yesus adalah salah 
satu rahasia utama hidup penuh mujizat. 

2. PETRUS BISA TERUS MENERUS MENDENGARKAN 
FIRMANNYA DAN MENERIMA RHEMA. 

 Firman adalah bahan utama mujizat. 
- Roma 4:17 seperti ada tertulis: "Engkau telah 

Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa" — di 
hadapan Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu 
Allah yang menghidupkan orang mati dan yang 
MENJADIKAN DENGAN FIRMAN-NYA APA YANG 
TIDAK ADA MENJADI ADA. 

 Saking berkuasanya Firman, sepatah kata firman 
Tuhan pun sanggup mengerjakan mujizat. 

- Matius 8:8 (TB)  Tetapi jawab perwira itu kepada-
Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di 
dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka 
hambaku itu akan sembuh. 

 PETRUS MENGIKUTI AGENDA YESUS.  
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, sudahkah Anda terus 
dan selalu berjalan bersama Yesus setiap hari? 
Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apa yang akan 
lakukan? Tulis dan 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. 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: 

 
Shalom, nama saya Nugroho. Dalam kesempatan ini 
saya rindu menyaksikan tentang kebaikan dan mujizat 
yang Tuhan nyatakan bagi keluarga kami. 
Puji Tuhan, saya dan istri dikaruniai 3 anak yang 
luarbiasa sehat dan diberkati Tuhan.  
 
Singkat ceritanya, beberapa tahun yang lalu, saya dan 
istri saya merindukan seorang buah hati perempuan, 
karena anak kami yang no 1 dan 2 laki-laki. Puji Tuhan, 
Tuhan jawab doa kami, istri saya mengandung dan 



waktu di USG ternyata calon bayi kami berjenis kelamin 
perempuan, kami sungguh mengucap syukur.  
Tapi disaat berita bahagia itu kami terima, sekaligus 
kami juga menerima berita yang membuat kami takut, 
sedih dan sekaligus kuatir. Dokter menyatakan bahwa 
anak kami yang di dalam kandungan terkena suatu virus 
dan berakibat tidak baik khususnya pada bagian 
kepala/otaknya, anak kami akan dipastikan lahir dalam 
keadaan cacat menurut dokter. Bahkan waktu itu dokter 
sempat memberikan opsi kepada kami untuk 
mengugurkan anak kami. Tapi kami berdua bersepakat 
dan bersehati untuk tetap membesarkan anak dalam 
kandungan istri saya. 
 
Dengan iman dan pengharapan penuh kepada Tuhan 
kami terus mendoakan secara profetik anak dalam 
kandungan istri saya. Kami bersyukur kami bertumbuh 
dan tertanam di sebuah gereja yang sungguh memberi 
kami makanan rohani lengkap. Khususnya pondok 
Daud, kami diajarkan untuk tetap mengucap syukur 
dengan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, 
bahkan terus memperkatakan perkataan profetik untuk 
mujizat pembalikan bagi anak dalam kandungan istri 
saya.  
 
Hingga suatu hari, bertepatan dengan momen natal di 
bulan Desember, Tuhan tuntun kami untuk bertemu 
dengan pak Obaja dan meminta waktu pak Obaja untuk 



mendoakan dan tumpang tangan bagi anak dalam 
kandungan istri saya, kami percaya Tuhan pakai pak 
Obaja untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi 
pergumulan kami ini. Waktu itu tema kotbah minggu 
adalah SUKACITAMU DATANG, itu saya tangkap dan 
saya imani terjadi atas keluarga kami! 
 
Tuhan sungguh luarbiasa, beberapa hari setelah 
didoakan oleh pak Obaja, anak kami lahir, dan MUJIZAT 
TERJADI! Anak perempuan kami lahir dengan 
SEMPURNA tanpa kurang suatu apapun, ANAK KAMI 
SEHAT LUARBIASA. Sungguh Tuhan Yesus ajaib, 
MujizatNya nyata. Terimakasih Tuhan Yesus, 
terimakasih pak Obaja yang sudah mau dipakai untuk 
menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Bp. Nugroho – Pelayan Tuhan 
Keluarga Allah Pekalongan 
 
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) 


