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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. Mujiat Terjadi (Praise-KA Worship) 
2. Perjanjian Ajaib (Praise-KA Worship) 
3. Kupercaya JanjiMu (Worship-KA Worship) 
4. Mujizat Besar Terjadi (Worship-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: BERDIRI TEGUH 
Petunjuk: Sediakan sebatang kapur tulis. Gitar atau alat 
musik yang lain, misalnya piano. Seorang dari antara 
para peserta ditunjuk sebagai pemimpin permainan. 
Pemimpin Permainan membuat sebuah lingkaran yang 
besar di lantai dan kemudian ditambah dua lingkaran 
kecil. Para peserta saling bergandengan tangan dan 
berdiri di garis lingkaran besar. Ketika gitar atau piano 
dimainkan, semua peserta berjalan mengelilingi 
lingkaran besar ke satu arah, misalnya ke kiri atau ke 
kanan. Pada waktu seorang peserta mendekati 
lingkaran kecil, ia harus menarik orang yang berada di 



kiri atau kanannya sehingga orang itu masuk ke dalam 
lingkaran kecil, tetapi ia sendiri berusaha untuk teap di 
luar lingkaran kecil itu. Bila seorang peserta masuk ke 
dalam lingkaran kecil sampai tiga kali, ia dinyatakan 
sebagai orang yang tidak berdiri teguh. Lalu ia diminta 
untuk membacakan satu ayat mengenai “Berdiri teguh” 
sebagai hukumannya.  
Tujuan: Mengajarkan kita agar berdiri teguh dan 
berpegang pada janji/rhema Tuhan dan perkataanNya. 
Jangan mendua hati/mengikuti orang lain yang tidak 
benar. 
 

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 #3 - ALLAH PEMBUAT 
MUJIZAT #3 

FAITH INTO PROPHETIC DIMENSION - IMAN DIMENSI 
PROFETIK 

 
I. MEMPERKATAKAN DEKLARASI PROFETIK DENGAN 

IMAN, MEMBUAT MUJIZAT JADI NYATA. 



A. Lukas 1:45 Dan berbahagialah ia, YANG TELAH 
PERCAYA, sebab APA YANG AKAN DIKATAKAN 
KEPADANYA DARI TUHAN, AKAN TERLAKSANA.” 

 “And blessed is she that believed: for there shall be 
a performance of those things which were told her 
from the Lord.” 

 Apa yang Tuhan katakana ini, bicara tentang 
NUBUATAN. 

b. DEFINISI SEDERHANA DARI NUBUATAN.  
 Nubuatan adalah pernyataan dari apa yang ada di 

pikiran Tuhan. 
 Jadi nubuatan adalah pernyataan rencana Tuhan 

dan ketika kita meresponinya dengan iman 
percaya, maka kuasa Allah bekerja, dan kemudian 
mujizat jadi nyata. 

- Yesaya 46:9-10  
 
II. 3 SUMBER UTAMA NUBUATAN 
1. ALKITAB. 
 Alkitab bisa dikatakan adalah buku nubuatan.  
- 2 Petrus 1:19-21  
 Alkitab adalah buku terlaris di dunia sepanjang 

masa.  
2. PERJUMPAAN PRIBADI DENGAN TUHAN. 
 Kejadian 12:1-3  
3. NABI/HAMBA TUHAN/PEMIMPIN YANG DIURAPI 

DAN DIUTUS TUHAN DALAM HIDUP KITA. 
 2 Tawarikh 20:14-17, 20  



 
III. NUBUAT YANG BERASAL DARI TUHAN, AKAN 

TERJADI. 
a. Yesaya 55:11  “ Demikianlah firman-Ku yang keluar 

dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku 
dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa 
yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa 
yang Kusuruhkan kepadanya.” 

 Yesaya 43:13  “ Juga seterusnya Aku tetap Dia, dan 
tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku; 
AKU MELAKUKANNYA, SIAPAKAH YANG DAPAT 
MENCEGAHNYA?” 

 Kalau Tuhan sudah berkata, maka perkataaNya 
tidak akan Dia tarik kembali. 

- Bilangan 23:19   
b. 1 Raja-Raja 8:15  “ Ia berkata: “Terpujilah Tuhan, 

Allah Israel, YANG TELAH MENYELESAIKAN 
DENGAN TANGAN-NYA APA YANG DIFIRMANKAN-
NYA DENGAN MULUT-NYA KEPADA DAUD, ayahku, 
demikian:” 

 Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang akan 
menyelesaikannya dengan tanganNya. 

- Yang harus kita lakukan adalah terus percaya! 
- Matius 13:58  Dan karena ketidakpercayaan 

mereka, tidak banyak mujizat diadakanNya di situ. 
c. Pertanyaannya: BAGAIMANA MELATIH IMAN KITA 

SEHINGGA BERTUMBUH MAKIN KUAT? 



1. BELAJAR MEMPERKATAKAN APA YANG TUHAN 
KATAKAN. 

- Mulut kita punya peranan yang sangat penting! 
- 1 Petrus 3:10-11a  
- Lidah kita seperti sebuah setir yang bisa 

menentukan arah hidup kita. 
- Kejadian 1:3 “Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” 

Lalu terang itu jadi. 
2. BERTINDAK SEOLAH-OLAH SUDAH TERJADI. 
- Artinya hidupilah perkataan imanmu. 
3. SAMBIL TERUS MENGUCAP SYUKUR, JANGANLAH 

BERHENTI MENGHARAPKAN HAL ITU TERJADI. 
 Kemampuan untuk terus hidup dalam 

pengharapan.  
     
PERTANYAAN: Sudahkah Anda mengalami hasil dari 
perkataan profetikmu? Ceritakan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan sehingga setiap kita bisa terus berjalan 
dalam iman dimensi profetik kita kepada Tuhan? 
Sharingkan & 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: 

 
PERCAYA MUJIZAT DI PONDOK DAUD DAN TUHAN 

ANGKAT MIOM 
 
Saya Ibu Rebbecca Sri Haryani (Tan Hien Swan) mau 
menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi atas saya 
dan anak saya yang bernama Eunike Audrey 
Cokrosaputro. Anak saya Audrey divonis dokter ada 
miom di rahimnya, saya sangat terkejut dan sedih serta 
was-was takut kalau miom ini menjadi tumor. Tetapi 
saya ingat banyak yang bersaksi bahwa di Pondok Daud 
banyak yang menerima mujizat Tuhan, untuk itu saya 
memberanikan diri dengan iman percaya bahwa Tuhan 



Yesus sanggup menyembuhkan anak saya tanpa 
operasi.  
Setiap harinya saya setia dari jam 06.30-08.30 saya 
merendahkan diri bersujud di Pondok Daud mohon 
belas kasihan Tuhan supaya anak saya disembuhkan 
tanpa operasi. Saya ikuti Pondok Daud hampir satu 
bulan terus menerus tanpa lowong. 
Tiba saatnya anak saya kontrol ke dokter dan USG 
hasilnya miomnya sudah hilang. Puji Tuhan! Mujizat 
benar-benar terjadi atas anak saya Audrey. Dengan ini 
iman kepercayaan saya terhadap Tuhan semakin 
diperkuat. Saya hanya bisa mengucap syukur atas 
kebaikan Tuhan. Saya benar-benar bangga punya tabib 
yang ajaib yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk 
menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari saudara-
saudara kalau sedang ada dalam masalah dan persoalan 
jangan takut! Carilah dan datanglah kepada Tuhan yang 
hidup. Dia pasti memberi pertolongan. Mujizat Pondok 
Daud nyata dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan saja 
yang dipermuliakan. Terimakasih Tuhan Yesus dan 
terimakasih Ps. Obaja yang sudah mendengar dan 
mentaati suara Tuhan untuk adanya Pondok Daud di 
gereja Keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu. Rebbecca Sri Haryani (Tan 
Hien Swan). 
 
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) 


