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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. Mujizat Besar (Praise-KA Worship) 
3. Kemuliaan Besar (Worship-KA Worship) 
4. Tahun Anugerah (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: ALLAH SANDARAN YANG KEKAL 
Petunjuk: Siapkan sebuah saputangan. Seorang dari 
antara anggota ditunjuk sebagai pemimpin permainan. 
Semua anggota membentuk lingkaran yang tidak terlalu 
besar dan masing-masing berdiri berdekatan. Seorang 
dari antara mereka dipilih menjadi wakil kelompok, 
kemudian matanya ditutup ia berdiri ditengah-tengah 
lingkaran. Pemimpin memerintahkan wakil tadi 
memiringkan tubuhnya dan menjatuhkan diri ke arah 
mana saja, hanya jangan sampai terjatuh. Tetapi harus 
ada orang yang dipersiapkan untuk menopangnya 
supaya ia tidak terjatuh. Para peserta yang lain yang ada 



di dalam lingkaran juga harus selalu berhati-hati agar 
dapat mngetahui ke arah mana ia akan menjatuhkan diri 
sehingga yang menopangnya dapat menegakkannya 
kembali. Pada akhirnya permainan, pemimpin 
menanyakan kepadanya ke arah mana yang 
dirasakannya paling aman sewaktu menjatuhkan diri. 
Pada akhir permainan, pemimpin menanyakan 
kepadanya ke arah mana yang dirasakannya paling 
aman sewaktu menjatuhkan diri. 
Tujuan: Mengajar para anggota agar belajar besandar 
kepada Allah dan menyadari bahwa hanya kepada 
Dialah kita patut percaya, dank arena anugerahnya 
kita memperoleh segala kebaikan dan kemurahan.  
 

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? 
 
EXCEEDING GRACE #1 - ANUGERAH MELIMPAH #1 
TAKEN OVER BY GRACE - DIAMBIL ALIH OLEH 
ANUGERAH 
 
I. TUHAN MENYEDIAKAN ANUGERAH MELIMPAH 

BAGI KITA.  
a. Efesus 2:6-8  



 Kata 'kekayaan kasih karuniaNya yang melimpah-
limpah' dalam King James Version dikatakan: THE 
EXCEEDING RICHES OF HIS GRACE!/KEKAYAAN 
YANG MELEBIHI KASIHNYA! 

b. 2 Korintus 12:9  
 2 Korintus 9:8   
 
II. ANUGERAH TUHAN MEMBUAT SESEORANG TIDAK 

TERKALAHKAN. 
a. Pengkhotbah 9:11   
 RAHASIA KEMENANGAN YANG SEJATI ADALAH 

ANUGERAH! 
b. Di dalam Alkitab, ada banyak orang yang MENANG 

BUKAN KARENA KUAT, TETAPI KARENA ADA 
KASIH KARUNIA DAN KEMURAHAN TUHAN. 

c. YANG TERINDAH ADALAH KETIKA HIDUP KITA 
DIAMBIL ALIH OLEH ANUGERAH. 

 Anugerah akan menjadi pembeda besar dalam 
hidup seseorang. 

 Tanpa anugerah, hidup kita akan dipenuhi 
pergumulan. Sebaliknya, dengan anugerah, selalu 
ada kemudahan. 

 
III. BAGAIMANA SUPAYA ANUGERAH TUHAN 

MENGAMBIL ALIH HIDUP KITA? 
1. SERAHKAN HIDUPMU KEPADA TUHAN, SANG 

SUMBER ANUGERAH. 
 Roma 6:13-14  



2. RENDAHKAN DIRIMU DIHADAPAN TUHAN.  
 Daniel 4:34  
 Daniel 4:36-37  
3. DEKLARASIKAN ANUGERAH SECARA PROFETIK! 
 Amsal 18:21a hidup dan mati dikuasai lidah.  
- Amsal 18:21b siapa yang suka menggemakannya, 

akan memakan buahnya! 
- Menggemakannya artinya memperkatakan sesuatu 

sampai berulang-ulang. 
 MULAILAH SERING MEMPERKATAKAN ANUGERAH 

ATAS HIDUP ANDA.  
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, apakah yang dimaksud 
dengan anugerah Tuhan? Dan sudahkah hidupmu 
diambil alih sepenuhnya oleh anugerah Tuhan? 
Mengapa? Sharingkan!    
APLIKASI: Setelah mengerti firman Tuhan minggu ini, 
maka langkah dan komitmen apakah yang akan Anda 
lakukan untuk menanggapi/meresponinya? 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: 

 
TUHAN ADALAH MUJIZAT 
 
Shalom keluarga Allah saya Fey Kibar saya fulltimer 
(Staff Gembala Departemen Kids dan media keluarga 
Allah Jogja). Saya mau menyaksikan keajaiban yang 
Tuhan kerjakan ketika saya melahirkan anak saya. Yang 
pertama di kehamilan saya di usia 28 minggu atau 7 
bulan. Tiba-tiba saya merasakan kontraksi dini disertai 
dengan pendarahan sedikit, dokter mendiagnosa saya 
plasenta previa yaitu komplikasi kehamilan dimana 
plasenta atau ari-ari berada di bawah menutupi jalan 
lahir. Saat itu dokter berkata, "Jangan harap saya bisa 
melahirkan normal karena air ketuban juga kurang." 
Jadi saya diminta untuk bed rest. Saat itu saya memilih 
untuk saya bed rest di rumah. Saya berkata sama Tuhan, 



"Tuhan saya percaya, saya bisa melahirkan dengan 
normal." 
1 minggu kemudian saya merasakan semuanya sudah 
membaik, jadi saya bersiap untuk berangkat bekerja. 
Namun Rabu itu tiba-tiba saya kembali pendarahan 
disertai dengan nyeri yang sangat hebat. Suami segera 
membawa saya ke rumah sakit, kemudian dokter 
berkata bahwa saya harus bed rest total. Kamis sore itu 
saya merasa benar-benar sudah tidak kuat, tapi terus 
saya tahan. Dokter berusaha untuk mempertahankan 
janin yang ada di kandungan saya. Namun Jumat sore, 
sekitar jam 3, saya benar-benar merasa sudah tidak kuat 
lagi dan merasa seperti ada yang mau keluar. Karena 
dokter yang memeriksa pas hari itu dia harus 
mengoperasi 3 pasien, jadi saya langsung ditangani oleh 
bidan rumah sakit. Tapi waktu itu bidan berkata, "Ibu, 
bayinya segera lahir karena sudah bukaan 10." Ketika di 
ruang persalinan, di hari Jumat, tanggal 10 November, 
anak perempuan saya yang saya beri nama Kibar lahir 
dengan normal tanpa operasi caesar. Namun berat 
badan lahirnya sangat rendah, yaitu hanya 1,2 kg. Ketika 
selesai melahirkan, saya masih ingat sekali bidan itu 
mengambil plasenta atau ari-ari yang masih tersisa di 
rahim saya sampai 3 kali. Plasenta atau ari-ari itu dalam 
kondisi yang sudah hancur, tapi waktu itu saya 
bersyukur sekali karena saya tidak merasakan sakit 
sama sekali ketika ari-ari itu diambil. Jam 9.30 malam di 
hari Jumat itu juga saya berjalan menuju ruang NICU 



yaitu ruang perawatan khusus untuk bayi yang 
prematur. Saya melihat bayi kecil saya dalam kondisi 
yang lemah dan dipasang selang di sana-sini. Waktu itu 
saya benar-benar secara manusia, rasanya hati saya 
hancur, tetapi kembali lagi Tuhan berkata bahwa saya 
harus kuat karena kalau maminya kuat baby-nya juga 
pasti akan kuat.  
Di hari Sabtu itu juga saya dinyatakan untuk boleh 
langsung pulang. Saya boleh pulang ke rumah tetapi 
bayi saya harus tinggal di rumah sakit. Selama di rumah 
sakit saya mengalami banyak sekali hal-hal yang 
membuat saya takut karena waktu itu bayi kecil saya 
sempat mengalami anemia, dia harus transfusi darah, 
kemudian dia harus disinar karena badannya kuning dan 
sempat mengalami henti nafas. Dan suster berkata 
wajahnya sudah sampai membiru. Banyak sekali 
kemungkinan kematian yang terjadi. Tapi kembali lagi 
waktu itu Tuhan kuatkan saya dari balik kaca. Ketika 
saya jenguk anak saya bersama dengan suami, saya 
terus perkatakan bahwa bayi saya akan sehat, bayi saya 
akan kuat, dan dia akan segera pulang kembali ke 
rumah.  
Kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu hebat dan 
nyata atas kami. Perawatan biaya di ruang NICU Rumah 
Sakit sangat besar, setiap hari untuk biaya perawatan 
saja itu sampai jutaan rupiah, belum biaya penanganan 
yang lainnya. Waktu itu Tuhan sangat memberikan 
ketenangan di dalam hati saya karena saya percaya 



bahwa semua pembiayaan yang diperlukan yang 
jumlahnya sampai puluhan juta rupiah itu Tuhan pasti 
akan menolong. Dan benar sekali, tepat 34 hari dimana 
baby saya boleh pulang dengan berat badan 2 kg, tepat 
di hari itu juga Tuhan sediakan semua dana yang 
diperlukan untuk membayar biaya rumah sakit. Tuhan 
berkarya dan Dia kirimkan mujizat-Nya, Dia nyatakan 
mujizat-Nya melalui tangan-tangan ajaib yang Tuhan 
pakai untuk menolong dan memberkati keluarga kami. 
Tuhan yang kita sembah adalah The God of Miracle. 
Saya mengalami banyak sekali keajaiban ketika berjalan 
bersama dengan Yesus setiap hari. Untuk itu saya 
dorong untuk kita semuanya terus komitmen 
beribadah, terus join komsel dan setia melayani. Terima 
kasih, Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu. Fey Kibar (Fulltimer – SGD 
Dept. Kids & Media KA Jogja) 
 
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) 


