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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. Hari ini hari 

pembebasan  
2. Hari ini hari yang 

dijadikan Tuhan  
 

3. Inilah rinduku 
kepadaMu 

4. Jiwaku 
merindukanMu

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, 

supaya setiap kita mau terus belajar memerdekakan 
diri kita dari semua hal yang bisa merusak hidup kita 
dengan pertolongan Tuhan, sehingga hidup kita bisa 
mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa.      

2. HUT ke-29 gereja kita dan UC, serta Doa Puasa dan 
Lawatan Roh Kudus 10 hari (1-10 September 2018) 
supaya lawatan serta karya Tuhan sungguh-sungguh 
nyata di tengah-tengah kita. 

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 PilPres 2019  

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    : BERJAGA-JAGA SENANTIASA                           
Petunjuk : Pemimpin Ice Breaker menyiapkan 3 sendok, 
3 kelereng dan beberapa batang lilin. Pemimpin Ice 
Breaker menyusun lilin-lilin di lantai dengan jarak satu 
dengan yang lain 20 centimeter, lalu dinyalakan. 
Pemimpin menunjuk 3 orang dari para anggota supaya 
masing-masing memegang sebuah 1 sendok yang berisi 
kelereng. Kemudian mereka berjalan diantara lilin-lilin 
itu sambil menjaga jangan sampai kelereng-kelereng itu 
terjatuh. Pada waktu mereka berjalan, kaki tidak boleh 



diangkat. Siapa yang dapat menyelesaikan permainan 
lebih cepat, dialah pemenangnya.        
Tujuan     : Mengajarkan kepada setiap peserta agar 
senantiasa berjaga-jaga dalam setiap kehidupan.  
    
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? 

 
EXPERIENCING REAL FREEDOM 4 - MENGALAMI 

KEMERDEKAAN SEJATI 4 
FREEDOM FROM SELF DESTRUCTION 

KEMERDEKAAN DARI MERUSAK DIRI SENDIRI        
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘EXPERIENCING REAL FREEDOM #4 - MENGALAMI 
KEMERDEKAAN SEJATI #4’ dengan tema ‘FREEDOM 
FROM SELF DESTRUCTION - KEMERDEKAAN DARI 
MERUSAK DIRI SENDIRI’              
   
Markus 5:1-17  
 
3 TANTANGAN TERBESAR yang bisa merusak hidup 
kita: 



I. IBLIS 
 Efesus 4:27  dan janganlah beri kesempatan kepada 

Iblis. 
 MENYERANG KITA DENGAN TIPU DAYA  
 MENARIK KITA MENJAUH DARI TUHAN   
 MENYERANG HATI KITA DENGAN KEINGINAN 

DAGING 
PERTANYAAN: Menurut Anda siapa musuh yang harus 
kita waspadai dan hadapi? Apa yang menyebabkan iblis 
dengan mudah menghancurkan kita, lalu apa antisipasi 
kita agar kita dapat berdiri teguh dan hidup dalam 
kemerdekaan yang sejati? Sharingkan!    
 
II. DUNIA 
 Matius 5:13-16 13  
 SEBAGAI ANAK TUHAN, SEHARUSNYA KITA TIDAK 

DIPENGARUHI DUNIA, TAPI KITA YANG 
MEMPENGARUHI DUNIA 

PERTANYAAN: Apa pengaruh negatif dari dunia yang 
bisa merusak hidup Anda saat ini? Apa yang Anda 
lakukan untuk terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif 
dunia ini? Sharingkan!  
 
III. DIRI KITA SENDIRI 
 TANTANGAN TERBESAR DAN YANG PALING SULIT 

DIKALAHKAN JUSTRU ADALAH DIRI KITA SENDIRI! 
 Roma 7:19  Sebab bukan apa yang aku kehendaki, 

yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa 



yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku 
perbuat. 

 5 HAL DARI KITA YANG SERINGKALI MERUSAK DIRI 
KITA SENDIRI: 
1. RASA BERSALAH YANG BERKEPANJANGAN. 
 Ingatkan diri kita sendiri apa yang yesus 

lakukan bagi kita di kayu salib  
2. PIKIRAN YANG TIDAK TERKENDALI. 
 Yang harus kita lakukan adalah mengarahkan 

pikiran kita 
3. DORONGAN HAWA NAFSU. 
 Penting sekali bagi kita untuk HIDUP DALAM 

ROH 
 Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh 

Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan 
daging. 

4. KETAKUTAN. 
 Sungguh-sungguh menyadari kehadiran allah 

semua ketakutan kita akan sirna, 
5. KEPAHITAN. 
 Minta tuhan untuk membersihkan hati kita 

PERTANYAAN & APLIKASI: Apakah Anda masih sering 
menuruti keinginan daging Anda sendiri? Jika ya atau 
tidak, mengapa? Apa komitmen Anda agar Anda bisa 
berhenti dari keinginan daging Anda yang 
menghancurkan hidup Anda sendiri? Tuliskan dan 
sharingkan 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) 


