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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. Kau Luarbiasa (Praise-KA Worship) 
2. Perjanjian Ajaib (Praise-KA Worship) 
3. Berhembuslah Roh Kudus (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: PEKA SUARA TUHAN 
Petunjuk: Siapkan beberapa orang atau kelompok. 
Setiap orang atau kelompok mata harus ditutup semua 
tanpa kecuali. Siapkan satu orang untuk berperan 
sebagai Yesus & beberapa orang lagi sebagai si jahat. 
Orang yang berperan sebagai Yesus harus berbicara 
atau bersuara, ini supaya orang atau kelompok yang 
ditutup matanya mengenali suara tersebut. (Datanglah 
kepadaKU). Tempat yang akan digunakan ini diberi 5 
kursi & diatur secara zig-zag, tiap kelompok harus diberi 
rintangan yang sama persis. Kelompok-kelompok 
tersebut disiapkan pada garis start & orang yang 



berperan sebagai Yesus berdiri, yang berperan sebagai 
si jahat terserah mau berdiri dimana saja boleh. Tugas 
dari pemeran Yesus adalah hanya memberi panduan 
kepada kelompok atau orang yang ditutup matanya. 
Tugas dari pemeran si jahat adalah hanya mengganggu 
konsentrasi orang atau kelompok tersebut. Tugas dari 
orang atau kelompok yang ditutup matanya adalah 
mendengar suara orang yang berperan sebagai Yesus, 
apabila suara itu berkata kiri, kelompok atau orang 
tersebut harus berjalan ke kiri sebaliknya apabila suara 
itu berhenti orang atau kelompok tersebut harus taat 
dan patuh terhadap suara yang berperan sebagai Yesus. 
Orang atau kelompok yang ditutup matanya ini harus 
bergerak secara cepat untuk sampai pada garis finish. 
Perlu diperhatikan, sebelum permainan dimulai orang 
atau kelompok yang akan ditutup  matanya ini tidak 
boleh melihat medan yang akan dilaluinya. Rintangan 
boleh diubah-ubah menurut kreasi sendiri, asal 
rintangan kelompok yang satu dengan yang lain harus 
sama persis. 
Tujuan: Untuk melatih kita supaya kita bisa benar-
benar peka terhadap pimpinan/suara Tuhan, sehingga 
apa yang menjadi petunjuk Tuhan dapat dijalankan 
dengan baik meskipun penuh tantangan & rintangan 
yang menghadang. 
 

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 #5 - ALLAH PEMBUAT 
MUJIZAT #5 
MENGATASI HALANGAN DIPIMPIN ROH KUDUS 
 
I. PENGHALANG MENGALAMI PIMPINAN ROH 

KUDUS 
1. KURANG MENGHARGAI INSTRUKSI TUHAN. 
a. Yeremia 6:16-17  
b. Kurangnya penghargaan terhadap Firman Allah 

hanya akan membuat telinga kita jadi tebal dan tuli 
secara rohani.  

c. Sadarilah bahwa Pemikiran kita tidak mungkin 
menang melawan pikiran Tuhan/instruksi Tuhan. 

- Amsal 16:25 Ada jalan yang disangka lurus, tetapi 
ujungnya menuju maut. 

 Mazmur 32:8-10  
d. Sadarilah bahwa kalau kita mempunyai sikap hati 

menghargai instruksi Tuhan, maka Tuhan sendiri 
yang akan mendandani dan memahkotai kita secara 
luarbiasa.  

2. KEHIDUPAN ROH YANG TIDAK DIKOBARKAN 
DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH.  



a. Bangun kehidupan rohmu melalui doa, Firman, 
bahasa roh, puasa, pujian penyembahan;  

b. Amsal 20:27 Roh manusia adalah pelita TUHAN, 
yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. 

3. TERLALU SIBUK DAN PADAT.  
a. Mazmur 46:11  
b. Markus 1:35  
 Kembangkan kebiasaan untuk berdoa sendiri 

dengan Tuhan. 
c. Daniel belajar untuk meneduhkan hati dan 

pikirannya, serta mengarahkannya kepada Tuhan, 
di saat itulah Daniel mendapatkan banyak instruksi 
Tuhan dan tahu apa yang harus dikerjakannya.  

 Daniel 9:2-3  
4. TIDAK SABAR MENANTIKAN TUHAN. 
a. Sadarilah bahwa kita berbicara pada Tuhan, bukan 

sembarangan orang.  
b. 1 Samuel 13:8-14  
5. TERPAKU PADA KEBIASAAN MASA LALU 
 Belajar untuk stay open terus terbuka pada 

petunjuk Tuhan  
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, apakah Anda selalu 
berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Mengapa? 
Sharingkan!  
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan, sehingga setiap kita terus berjalan 



dalam pimpinan Roh Kudus dan mengalami janji Tuhan 
yang dahsyat atas hidup kita? 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: 

 
TAAT DAN MERESPONI SETIAP APA YANG TUHAN 
DORONG 
 
Shalom, perkenalkan saya Ibu Anis, pada kesempatan ini 
saya ingin menyaksikan betapa tuntunan Tuhan itu 



luarbiasa dalam hidup kami. Adalah suatu kebaikan dan 
ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan bawa saya 
ada di Keluarga Allah Surabaya, yang mana saya awalnya 
tinggal di Batam .  
Awalnya saya ragu namun Tuhan berbicara kepada saya 
dan bahkan juga kepada suami saya bahwa kami 
sekeluarga harus pindah ke Surabaya dan pelayanan di 
gereja Keluarga Allah Surabaya. 
Kami belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Lalu 
kami memberanikan diri untuk melangkah pindah ke 
Surabaya dan meninggalkan Batam yang mana banyak 
hal yang sudah saya bangun di Batam namun harus saya 
tinggalkan. 
Dan sekarang kami sekeluarga tertanam dan bertumbuh 
serta melayani di GBI KA Surabaya. 
Kami sekeluarga belajar banyak tentang Firman Tuhan 
dan mengalami penyertaan dan kebaikan Tuhan atas 
kami sekeluarga. Sungguh Tuhan baik, ketika saya mau 
belajar taat dan percaya, tuntunan Tuhan nyata buat 
saya. Terimakasih. Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Anis- SGB Body Voice KA 
Surabaya. 
 
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) 


