


13 NOVEMBER 2022 

 

 

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. Tak Ada Tandingannya (Praise-KA Worship) 
3. Kemuliaan Besar (Worship-KA Worship) 
4. KekuatanMu Sempurna (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: HIDUP DALAM ANUGERAH PERLINDUNGAN 
TUHAN 
Petunjuk: Semua anggota dibagi menjadi 2 kelompok. 
Kelompok pertama saling bergandengan tangan dan 
membentuk lingkaran, sedangkan kelompok kedua 
dibagi lagi menjadi dua kelompok kecil. Kelompok kecil 
pertama berdiri agak jauh dari kelompok pertama yang 
membentuk lingkaran, dan mereka melambangkan 
“melukai orang lain”. Kelompok kecil kedua berpencar 
di sekitar kelompok yang membentuk lingkaran, dan 
mereka melambangkan “Saudara-saudara orang yang 
dilukai.” 



Dalam waktu lima menit orang-orang yang tidak sengaja 
melukai itu harus berusaha masuk ke kota perlindungan 
yang dilambangkan oleh kelompok pertama, yang 
membentuk lingkaran. Bila ada seorang diantara 
mereka tertangkap oleh saudara orang yang dilukai itu, 
berarti ia juga harus diberi hukuman. 
Ketika “orang-orang yang tidak sengaja melukai itu” tiba 
diambang pintu kota perlindungan, maka para peserta 
yang  menjadi kota perlindungan harus mengangkat 
tangan mereka yang berarti “pintu terbuka” sehingga 
mempermudah mereka untuk masuk. 
Tetapi ketika saudara-saudara dari yang dilukai tiba 
dipintu kota perlindungan, “pintu” itu harus ditutup 
kembali untuk mencegah agar mereka tidak dapat 
masuk. 
Pemimpin menghitung berapa orang yang dapat masuk 
dengan selamat ke kota perlindungan. Kemudian 
saudara dan pembunuh bertukar tempat. Kelompok 
yang terbanyak masuk dengan selamat ke kota 
perlindungan, itulah yang menjadi pemenang. 
Tujuan: Mengingatkan kita bahwa Yesus Kristuslah 
yang menjadi kota perlindungan kita. Sebelum kita 
percaya kepada Yesus Kristus, kita binasa. Tetapi kini 
di dalam Dia, kita beroleh anugerah hidup yang kekal. 
 

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 #2 - ANUGERAH MELIMPAH #2 
THE BEAUTY OF GRACE - KEINDAHAN ANUGERAH 
 
I. ANUGERAH TUHAN BEGITU INDAH KARENA 

PENUH DENGAN KEAJAIBAN.  
1. GRACE MENDATANGKAN PEMBEDAAN DAN 

BAHKAN PENGECUALIAN. 
 Kejadian 6:7-8  
 Yang bisa membuat Nuh dan keluarga selamat, 

adalah anugerah Tuhan! 
 Keluaran 33:16   
- orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan 

pasti akan mengalami pembedaan. 
- Mazmur 91:7-8a 7 Walau seribu orang rebah di 

sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi 
itu tidak akan menimpamu. 8 Engkau hanya 
menontonnya dengan matamu sendiri 

2. GRACE MEMBUAT HIDUP KITA PENUH KUASA. 
 Roma 5:17  
- Kisah 4:33  
 Sayang sekali banyak anak Tuhan yang sekalipun 

sudah menerima anugerah dan kuasa, tetapi tidak 
memakai kuasa tersebut. 



3. GRACE MEMBUAT HIDUP KITA SELALU PENUH 
DENGAN KEMURAHAN. 

 Ezra 9:8-9  
 Kemurahan Tuhan bisa datang dalam 2 cara:  
- Menyingkirkan/meringankan masalah kita 
- Memberikan kekuatan ekstra yang melampaui 

masalah kita. 
 
II. ANUGERAH TUHAN SANGAT INDAH KETIKA KITA 

MERESPONINYA DENGAN TEPAT.  
a. Ketika moment of grace tiba dalam hidup kita, 

segera responi dan jangan sampai terlambat. 
 Bilangan 13:30-31  
b. Bilangan 14:39-45  
 2 Korintus 6:1-2  
- Momentum of grace adalah momen emas dimana 

anugerah Tuhan sedang memuncak dan di saat itu 
Tuhan akan mendengarkan dan menolong kita.  

 MIliki kepekaan ilahi dari Tuhan untuk bisa 
merasakan momentum anugerah yang datang 
dalam hidup kita.  

     
PERTANYAAN: Menurut Anda, apakah anugerah Tuhan 
itu bagi hidupmu? Lalu, bagaimanakah hidup kita jika 
tanpa anugerah Tuhan? Mengapa demikian? 
Sharingkan!    



APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan? 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 TUNTUN KE KELUARGA ALLAH, TUHAN 
SEMBUHKAN BENJOLAN DAN TUHAN PULIHKAN 
HIDUP SAYA. 



Perkenalkan saya Ibu Hana dari Jember perjalanan saya 
dari rumah ke gereja sekitar 14 jam. Awalnya saya tidak 
kenal gereja ini, saya pertama kali tahu gereja Keluarga 
Allah dari Youtube. Saya berdoa pada Tuhan, “Tuhan 
saya pingin ke gereja Pak Obaja dan Ibu Nita tapi saya 
tidak tahu caranya bagaimana Tuhan.” Tuhan gerakkan 
saya buka channel Jonatan Ministry, saya taat dan saya 
cari info gereja GBI Keluarga Allah ini dimana. Saya 
pingin sekali datang ke gereja ini, jujur saja saya berasal 
dari desa dan hidup kami sederhana. Dulunya saya 
tinggal di kota namun karena saya jatuh dalam dosa 
akhirnya saya dibuang oleh keluarga saya. Dititik 
terendah saya, saya menjerit pada Tuhan dan Tuhan 
tunjukan gereja GBI Keluarga Allah.  
UC ulang tahun gereja kemarin saya datang ke gereja 
GBI Keluarga Allah. Awalnya saya merasa aneh lihat 
gereja ini ngapain jemaat sampai rebah-rebah. Lalu saya 
didoakan Pak Jonatan, Pak Jo sampaikan bahwa saya 
memang berdosa tapi saya berharga dimata Tuhan. 
Setelah itu saya rebah, lalu saya mendapat penglihatan 
Tuhan itu pegang saya dan saya seperti bayi kecil. Saya 
tanya, “Kamu siapa?” Lalu Tuhan jawab Akulah Tuhan 
Yesus Kristus yang membentuk kamu sejak dalam 
kandungan ibumu. Lalu saya minta tanda kalau memang 
Engkau Tuhan, saya memiliki benjolan sebesar bakso di 
punggung dan saya minta Tuhan sembuhkan karena 
sakit sekali.  



Selesai doa berkat, saya rasanya ingin ke toilet dan 
benar, saya mengeluarkan benjolan sebesar bakso itu 
waktu buang air. Sakit saya Tuhan sembuhkan bahkan 
kekecewaan, yang saya ingin bunuh diri, yang saya tidak 
bisa mengampuni semua Tuhan sembuhkan dan 
pulihkan.  
Saya juga minta tanda satu lagi, Tuhan bawa saya untuk 
jadi berkat di desa, banyak orang di desa Tuhan 
sembuhkan dan benar, hal itu Tuhan nyatakan. Percaya 
teguh pada janji Tuhan maka Tuhan akan genapi. Amin! 
Tuhan Yesus Memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu. Hana - Jember 
 
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) 


