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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. Mujizat Terjadi (Praise-KA Worship) 
2. Perjanjian Ajaib (Praise-KA Worship) 
3. Mujizat Besar Terjadi (Worship-KA Worship) 
4. Berkaryalah Roh Kudus (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: TAAT MELAKUKAN INSTRUKSI 
Petunjuk: Pemimpin menyuruh seluruh anggota untuk 
berdiri dan mendengarkan aba-aba dari pemimpin. 
Contoh aba-aba : jalan di tempat, hadap kanan atau kiri 
lalu dilanjutkan dengan saling berjabat tangan dan 
mengucapkan kata-kata yang positif (mis: “Tuhan 
memberkatimu”, “Engkau adalah garam dan terang 
dunia”, dll). Yang terakhir, masing-masing anggota 
diberi secarik kertas berisi ayat perintah yang nantinya 
harus ditaati (mis: Mzm 37:8, Flp 2:14, Ef 5:21, Ibr 13:17, 
Yoh 8:11). 
Tujuan: Melatih ketaatan dalam setiap instruksi yang 
diberikan oleh pemimpin. 



 

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 #4 - ALLAH PEMBUAT 
MUJIZAT #4 
MENGIKUTI INSTRUKSI TUHAN 
 
I. MENGIKUTI INSTRUKSI TUHAN VS BERJALAN 

SENDIRI. 
A. Cara Abraham dan Lot memilih dan bergerak sama 

sekali berbeda.  
 Cara Lot Kejadian 13:10-11  
- Hidup Berjalan Sendiri Tanpa Tuhan.  
 Cara Abraham Kejadian 13:12,14-18  
- Kejadian 12:1-4  
 Polanya selalu sama: Berfirmanlah Allah kepada 

Abraham, lalu pergilah Abraham!  
 Kejadian 24:1 Adapun Abraham telah tua dan 

lanjut umurnya, serta diberkati TUHAN dalam 
segala hal. 

b. Sadarilah bahwa ada perbedaan besar dalam 
hidup kita, ketika kita berjalan dengan pikiran kita 



sendiri, dibandingkan jika kita berjalan mengikuti 
instruksi Tuhan.  

 Sebaliknya, orang-orang yang komit mengikuti 
instruksi Roh Kudus dan Perjanjian dalam Firman 
Tuhan; awalnya perjuangan, pertengahannya 
bayar harga, tapi finalnya Penuh kemuliaan. 

 
II. BAGAIMANA KITA BISA HIDUP DIPIMPIN ROH?  
1. SADARI BAHWA TUHAN ADALAH TUHAN YANG 

MENUNTUN UMATNYA.  
 Mazmur 103:7 Ia telah memperkenalkan jalan-

jalan-Nya kepada Musa, perbuatan-perbuatan-Nya 
kepada orang Israel. 

 Yesaya 48:17-19  
 Kejadian 26:1-2  
 Kejadian 26:6 Jadi tinggallah Ishak di Gerar. 
 Kejadian 26:12-14  
2. INGINKAN YANG TUHAN INGINKAN.  
 Kejadian 25:29-34  
 Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah 

dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu. 

3. PENUH ROH KUDUS. 
 Wahyu 1:10  
 Yohanes 16:13  
 Kalau Roh Kudus datang atas hidup kita, maka Ia 

akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, 



Dia akan memberitahu kita hal-hal yang akan 
datang!  

     
PERTANYAAN: Menurut Anda, selama ini Anda lebih 
sering berjalan mengikuti instruksi Tuhan atau berjalan 
sendiri? Apakah perbedaan yang Anda dapat rasakan? 
Sharingkan!    
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga setiap kita bisa terus 
berjalan dalam instruksi dan pimpinan Roh Kudus? 
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: 

 
MUJIZAT-NYA NYATA PERTOLONGA-NYA TEPAT 
WAKTU 
Shalom, nama saya Liem Poo Hien. Dalam kesempatan 
ini saya mau menyaksikan mujizat pertolongan Tuhan 
dalam hidup saya. 
Saat pandemi melanda, saya adalah salah satu orang 
yang mengalami dampak yang luarbiasa. Saya seorang 
pengusaha dan pedagang batik, dan batik yang saya jual 
itu termasuk batik-batik dengan harga menengah ke 
atas. Bahkan saya sudah sungguh-sungguh terpuruk, 
sampai tabungan pun nol. Padahal saya masih ada 
karyawan yang harus saya perjuangankan untuk hidup 
mereka dan keluarganya. Barang (batik) menggunung 
dan tidak bisa dijual, dan semua pembayaran berhenti.  
Sampai suatu titik saya sungguh-sungguh ketakutan dan 
tidak tahu harus berbuat apa. Waktu itu bertepatan 
dengan 1 minggu lagi adalah tanggal karyawan-
karyawan saya harus gajian. Tidak ada yang bisa saya 
lakukan, saya hanya bisa berkata ke Tuhan "TUHAN.. 
TOLONG SAYA, TUHAN.. TOLONG SAYA.." kalau usaha 
ini sampai tutup bagaimana dengan karyawan-
karyawan saya? mereka punya keluarga dirumah.. 



Saya terus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, 
ibadah online gereja kita semua khotbahnya Pak Obaja, 
Pak Jo dan Bu Nita saya ikuti terus dan itu yang 
menguatkan iman saya.  
Tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tiba-tiba ada 
customer dari luarkota yang menghubungi saya, dan dia 
menanyakan batik-batik saya karena dia mau beli, dan 
hari itu juga batik saya laku, dan uangnya pas untuk 
membayar gaji karyawan-karyawan saya. Tuhan 
sungguh HEBAT! 
Tidak sampai disitu, Tuhan datangkan lagi customer 
besar dari G20, dan beliau akan membeli batik untuk 
panitia G20, dan itu dengan jumlah yang banyak sekali, 
sehingga batik saya yang tadinya menggunung, tiba-tiba 
habis dengan sekejab. Tuhan sungguh ajaib dan heran! 
Dan mujizat pertolonganNya Tuhan kerjakan semakin 
hari semakin luarbiasa dalam kehidupan saya. 
Terimakasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh dahsyat! 
Narasumber Kesaksian : Ibu. Liem Poo Hien (KA 
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) 


