


31 MARET 2019 
 
S1 = SEMBAH PUJI 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Ku di b’ri kuasa dari 

Raja Mulia  
2. Nyanyi Haleluya (Aku 

yakin ku punya kuasa 
penuh…)  

3. Great Miracle (KA 
Worship)   

4. Kuserahkan hatiku 
Tuhan, tuk dengar 
firmanMu

 
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul    : BERHATI-HATI DENGAN PERKATAAN                     
Petunjuk : Pemimpin ice breaker menyiapkan sebuah 
sapu tangan, Dua buah kursi dan disusun dengan posisi 
berhadapan-hadapan. Pemimpin memilih salah 
seorang dari antara para peserta untuk menjadi “iblis”, 
kemudian matanya ditutup dengan sapu tangan. Lalu 
“iblis” itu menunjuk seorang peserta. Siapa yang 
ditunjuk harus berdiri dan datang kepadanya, 
kemudian duduk berhadap-hadapan dengan dia di 
kursi yang telah disediakan. Setelah itu si “iblis” mulai 
menginterogasi dia. Jika si “iblis” dapat mengenal suara 
orang itu dan dapat menebak siapa dia, maka giliran 



orang itu yang menjadi “iblis”. Tetapi jika “iblis” tidak 
dapat mengenal suara orang itu sampai tiga kali, maka 
si “iblis” harus dihukum. Pada waktu orang itu 
diinterogasi, ia boleh menjawab dengan suara palsu 
supaya tidak mudah dikenal.              
Tujuan     : Supaya kita berhati-hati dengan perkataan 
kita, iblis selalu menjatuhkan kita melalui perkataan 
kita yang salah dan sia-sia (Amsal 10:19).   
 
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? 
 

ANOINTING FOR DOMINION #5 - PENGURAPAN 
UNTUK BERKUASA #5 

PRAYER AND FASTING FOR DOMINION 
DOA PUASA UNTUK URAPAN BERKUASA 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘ANOINTING FOR DOMINION #5 - URAPAN 
UNTUK BERKUASA #5’ dengan tema ‘PRAYER AND 
FASTING FOR DOMINION - DOA PUASA UNTUK 
URAPAN BERKUASA’    
        



I. DOA DAN PUASA MENINGKATKAN LEVEL URAPAN 
UNTUK BERKUASA. 
a. LEVEL DOA PUASA KITA MENENTUKAN LEVEL 

URAPAN BERKUASA KITA. 
b. Matius 17:19-21  
 DOA PUASA MENENTUKAN KUASA; DAN 

KUASA MENENTUKAN OTORITAS. 
PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa Tuhan 
meminta kita untuk berdoa dan berpuasa? Bagaimana 
level doa dan puasa yang kita lakukan dapat 
mempengaruhi level kuasa yang akan kita dapatkan? 
Komitmen apa yang dapat Anda ambil dan lakukan 
untuk mengalami pertumbuhan level urapan untuk 
berkuasa? Tuliskanlah! 
 
II. BAGAIMANA DOA PUASA YANG BENAR? 

1. KEKUDUSAN. 
 Kekudusan bisa membuka atau menutup akses 

kita pada Kuasa Allah! 
 Ibrani 1:9   
 Kisah Para Rasul 1:8a   

2. DOA PUASA DALAM ROH.  
 DOA PUASA DALAM ROH ADALAH DOA PUASA 

DI MANA HATI DAN PIKIRAN KITA TERFOKUS 
PADA TUHAN 
- Kita akan meminimalkan aktifitas jasmani, dan 

memaksimalkan aktifitas manusia roh kita.  
 Yohanes 4:23-24    



3. LATIH DIRI UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN DOA 
PUASA.  
 1 Timotius 4:8   
 Kita harus mengerti bahwa untuk mencapai 

suatu level disiplin, butuh latihan! 
PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan minggu ini, maka komitmen seperti 
apakah yang akan Anda lakukan sehingga janji firman 
Tuhan ini dapat tergenapi atas hidup setiap kita? 
Tuliskan 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. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 

Juta Pahlawan. 
2. Pemilu 2019 dalam 

campur tangan dan 
kendali Tuhan 

3. Ada lawatan Tuhan 
yang dahsyat,  dan 
kesatuan yang solid 
dalam gereja kita. 

4. Urapan Tuhan, hikmat 
dan tuntunan Tuhan 
atas Gembala Sidang; 

Pdt. Obaja TS dan 
keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan 
yang melayani di 
gereja kita. 

5. Pergumulan jemaat 
dijawab Tuhan dan 
nama-nama yang 
ditulis di Kartu Penuai  
dijamah serta 
diselamatkan



KESAKSIAN: 
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH! – 
IMAN MENDATANGKAN MUJIZAT! 

Kesaksian DIO & DIKE. Shalom pak Obaja anak 
saya usia 15 hari divonis dokter terkena MENINGITIS 
(radang selaput otak) karena dehidrasi dan virus dari 
luar. Saat itu saya menangisss!!! Dan dokter juga 
berkata kesempatan hidup hanya 50%. Saya hancur 
hati. 2 minggu dirawat di Rumah Sakit, saat jenguk saya 
bilang kamu harus sembuh! Kamu harus kuat! Karena 
kamu anak Tuhan! Saya nyanyikan lagu dengan penuh 
pengharapan. Saya terus ucapkan PERKATAAN 
PROFETIK. Saya minta Roh Kudus penuhi anakku. 
Sampai hari ke-12 dokter berkata anak saya daya 
juangnya tinggi dan sekarang SUDAH SEMBUH 
TOTAL!!! Hampir saya peluk dokter dan semua 
perawatnya! Kok bisa ya anak saya SELAMAT, bahkan 
SEMBUH TOTAL 100%!!! Tidak ada virus lagi 
diotaknya!!! Saya nangissss dan menangiss haru, sejak 
itu saya makin percaya TUHAN ITU NYATA!!! IMAN ITU 
NYATA!!! 

Lalu, kesaksian saya yang ke-2; Sudah 6 tahun 
saya bisnis kue. Bisnis lancar tapi uangnya selalu habis, 
tidak pernah bisa menabung, kerja keras hanya bisa 
buat makan. Berapa kali ditolong orang tapi selalu 
habis. Saya mulai mengembalikan persepuluhan, dan 
juga menabur Benih Profetik. Februari Gereja kita 
temanya mujizat Besar keuangan. Saat kotbah Ps. Jo 



bilang apa yang dikerjakan tanganmu akan berhasil! 
Lalu saya dan suami katakan itu setiap kerja. Berapa 
hari kemudian saya mimpi ketemu pak Obaja dan 
diberi tiket, saya bertanya “visanya tidak punya apa 
bisa?” Saat ketemu pak Obaja saya tanyakan arti mimpi 
ini dan pak Obaja berkata artinya “TIKETNYA BELUM 
BISA DIPAKAI KARENA BELUM PAKAI IMAN, 
gunakanlah PERKATAAN PROFETIK DENGAN IMAN!” 
Saya mulai gunakan perkataan Profetik dengan iman 
dengan sungguh-sungguh! 

Besoknya 10 Februari pelanggan saya tiba-tiba 
telpon, dan pesan kue saya yang harganya paling 
mahal sejumlah 500 biji. Besoknya lagi saya rasa Tuhan 
bilang bahwa si A mau pesan 100 si dan B mau pesan 
650, eh.. 6 jam kemudian sungguh-sunguh terjadi sama 
persis dengan yang Tuhan katakan! Sejak saat itu 
sampai sekarang saya banjir order kue yang LUAR 
BIASA! 6 tahun tanpa IMAN hasilnya 0, tapi setelah 
saya bekerja disertai PERKATAAN PROFETK DENGAN 
IMAN maka BERKAT TERUS MELIMPAH! Sekarang uang 
tidak pernah habis, justru saya bisa mulai menabung 
dan bisnis saya semakin maju. MUJIZAT TUHAN ITU 
SANGAT NYATA, tapi semua itu harus diraih dengan 
IMAN YANG KUAT BUKAN IMAN YANG LEMAH! 

Marilah kita Tangkap Firman Rhema yang 
diberikan oleh Tuhan kepada gereja kita dengan iman 
yang sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami 
mujizat yang menyelamatkan kita dan membuat kita 



bisa jadi berguna, menjadi berkat! Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


