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S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut): 
1. Gerakan Roh Allah  
2. Biarlah roh mu 

menyala-nyala 
 

3. Bekerjalah ya Roh Kudus  
4. Yesus Tuhan 

ditinggikan

DOA SYAFAAT (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak, menggerakkan & memimpin 
serta memberi aba-aba kepada anggota Kelompok Sel 
untuk berdoa syafaat bersama-sama. 
1. Berdoa bagi setiap kita; jemaat dan pelayan Tuhan, 

agar sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan 
menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kuasa dan 
mujizat terjadi dalam setiap ibadah dan pelayanan 
kita.   

2. Supaya setiap jemaat bangkit dan mengalami kuasa 
kepenuhan Roh Kudus. 

3. Tuaian jiwa-jiwa yang sangat banyak sungguh-
sungguh terjadi. 

4. Bangsa kita Indonesia supaya sungguh-sungguh 
mengalami kairos Tuhan, serta berdoa untuk setiap 
proses dan penyelenggaraan Pilkada 2018.  



5. Keluarga Allah Global: Lawatan Tuhan turun atas 
gereja kita Keluarga Allah serta kesatuan dalam 
gereja dan pelayanan kita. 

6. Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

7. Pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di 
Kartu Penuai, serta pemulihan Study, Pekerjaan, 
Keuangan, Keluarga, Rohani, Pelayanan, Kekudusan 
dan Open heaven bagi setiap jemaat dan gereja. 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul    : Bola dan Alkitab                          
Petunjuk : Siapkan bola plastik yang cukup besar. 
Dipimpin oleh Pemimpin Ice Breaker, semua anggota 
berdiri secara melingkar dan pemimpin ice breaker 
memegang bola serta berdiri di tengah. Lalu pemimpin 
ice breaker melempar bola ke arah salah satu anggota 
tanpa berurutan (jadi semua harus bersiap-siap). 
Anggota yang mendapat giliran untuk menangkap bola, 
harus menyebutkan nama salah satu 
kitab/tempat/tokoh dalam Alkitab (yang sudah 
disebutkan tidak boleh diulang lagi). Begitu seterusnya, 
dan anggota yang tidak bisa menjawab akan diberi 
hukuman menyanyi.    



Tujuan  : Mengajar setiap kita agar selalu menyimpan 
Firman Tuhan dalam hati (Maz. 119:11)  
    
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? 

 
SPIRITUAL HUNGER #3 - KELAPARAN ROH #3 

DOMINASI ROH KUDUS - KEPENUHAN ROH KUDUS   
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘SPIRITUAL HUNGER #3 - KELAPARAN ROH #3’ 
dengan tema ‘DOMINASI ROH KUDUS - KEPENUHAN 
ROH KUDUS’   
 
I. DAMPAK DOMINASI ROH KUDUS 

a. Kisah 2:1-8, 37-41  
 Jika Roh Allah sudah Mendominasi, maka yang 

nyaris binasa diubah menjadi REVIVAL BESAR!  
b. TUJUAN UTAMA ROH KUDUS DATANG KE DUNIA 

INI ADALAH UNTUK MENYATAKAN YESUS DALAM 
HIDUP KITA 
 Ketika Roh Kudus memenuhi bahkan 

mendominasi kita, maka yang Roh Kudus lakukan 



adalah memanifestasikan kehidupan Yesus 
menjadi realita dalam kehidupan kita (Galatia 
2:20a) 

PERTANYAAN: Apa tandanya hidup kita sudah 
didominasi Roh Kudus? Faedah apa yang Anda terima 
dan rasakan saat Roh Kudus mendominasi hidup Anda? 
Sharingkan!   
 
II. 3 TAHAP MENCAPAI DOMINASI ROH KUDUS 

1. ROH KUDUS MASUK DI DALAM HATI KITA 
 Galatia 2:20a   

2. BAPTISAN ROH KUDUS 
 BAPTISAN ROH KUDUS adalah hidup kita 

ditenggelamkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus 
sampai berlimpah-limpah. 

 1 Kor 14:4a  Siapa yang berkata-kata dengan 
bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri…  

 Roma 8:26-27  
3. KEPENUHAN ROH KUDUS TANPA BATAS 
 Yohanes 3:34  
 KUNCI MENGALAMI DOMINASI ROH KUDUS 

- Yohanes 3:30  Ia harus makin besar, tetapi aku 
harus makin kecil. 

- ROH KUDUS HARUS SEMAKIN DOMINAN, 
TETAPI KITA HARUS SEMAKIN KECIL. 

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan ini, maka langkah dan komitmen seperti 
apakah yang akan Anda lakukan sehingga Roh Kudus 



sungguh-sungguh nyata dan mendominasi hidup Anda? 
Tuliskan dan Sharingkan kesaksian Anda dengan 
teman-teman kelompok sel Anda! 
 
Pertanyaan: Siapa yang sudah melakukan dan 
mengalami anugerah setelah melakukan Firman 
Tuhan ini? 
 Anggota yang sudah melakukan dan mengalami 

anugerah setelah melakukan Firman tersebut 
diminta untuk bersaksi satu-persatu. 
- Kalau ternyata tidak ada anggota yang sudah 

melakukan dan mengalami anugerah setelah 
melakukan Firman tersebut, maka pemimpin 
aplikasi Firman dan KKS yang bersaksi (maka, 
inilah pentingnya pemimpin aplikasi Firman dan 
KKS sebelumnya sudah sungguh-sungguh 
melakukan Firman Tuhan yang akan 
disharingkan).  

 Lalu pakailah kesaksian-kesaksian itu untuk: 
1. Meneguhkan Firman Tuhan.  
2. Menunjukkan faedahnya melakukan Firman 

Tuhan. 
3. Menanyakan bagaimana caranya mereka bisa 

melakukan Firman Tuhan tersebut.  
Mendorong semua yang hadir melakukan Firman 
Tuhan sehingga semua mendapat anugerah. 
 
 



S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


