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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. Roh Kudus, Roh Allah 

bakar hati dan 
hidupku  

3. Allah roh kudus 
penuhi kami   

4. Bekerjalah ya Roh 
Kudus

 
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul    : YANG LAMA – YANG BARU  
Petunjuk : Semua anggota kelompok sel diminta untuk 
duduk melingkar. Anggota pertama harus 
menyebutkan nama kitab yang pertama dalam PL 
(Kejadian), dan Anggota berikutnya harus 
menyebutkan nama kitab pertama dalam PB (Matius). 
Anggota ketiga menyebutkan nama kitab kedua dalam 
PL (Keluaran), dan Anggota keempat menyebutkan 
kitab kedua dari PB (markus), demikianlah seterusnya. 
Kalau ada anggota yang tidak dapat menyebutkan 
nama kitab berikutnya, maka ia tidak boleh ikut main 
lagi. Kemudian permainan dilanjutkan oleh anggota 



berikutnya dengan mengulang kembali nama-nama 
kitab pertama dalam PL dan PB: Kejadian, Matius, 
Keluaran dst. 
Tujuan     : Mendorong para peserta agar mengerti 
kitab dalam PL dan PB, bahkan terus mengisi hidup 
kita dengan firman Tuhan. 
 

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? 
 

SPIRIT MAN ACTIVATION #1 - AKTIVASI MANUSIA 
ROH #1 

STARTING WITH THE HOLY SPIRIT - MEMULAI 
DENGAN ROH KUDUS 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘SPIRIT MAN ACTIVATION #1 - AKTIVASI 
MANUSIA ROH #1’ dengan tema ‘STARTING WITH THE 
HOLY SPIRIT - MEMULAI DENGAN ROH KUDUS’         
        
I. MANUSIA BATINIAH YANG TERSEMBUNYI 

(MANUSIA ROH) 
a. 1 Petrus 3:4    
  ‘The Hidden Man of the Heart’ - manusia roh. 



B. MENGAPA DIKATAKAN BAHWA MANUSIA ROH 
ITU TERSEMBUNYI?  
 Sebab secara jasmani, manusia roh ini tidak 

kelihatan!  
 Sebab manusia roh itu perlu diaktivasi terlebih 

dahulu! 
C. AKTIVASI MANUSIA ROHMU, MAKA DIMENSI 

KUASA YANG TIDAK TERBATAS, TERBUKA 
BAGIMU! 

PERTANYAAN: Sudahkah Anda mengaktivasikan 
manusia rohani Anda supaya terus terhubung dengan 
Tuhan? Mengapa? Dan Faedah apa yang Anda terima?  
 
Pertanyaannya: Bagaimana kita bisa Mengaktivasi 
Manusia Roh Kita? 
II. MULAILAH DENGAN ROH KUDUS (START WITH THE 

HOLY SPIRIT) 
a. Kejadian 1:1-3    
b. SEJAK ROH KUDUS DICURAHKAN DI HARI 

PENTAKOSTA, MAKA KARYA ROH KUDUS MAKIN 
DOMINAN! 
 Bilangan 11:25   

c.  Yoel 2:28-29    
 “PADA HARI-HARI ITU” BERKALI-KALI. 

d. KETIKA ROH KUDUS MEMENUHI DAN TINGGAL 
DALAM HIDUP KITA, MAKA KITA AKAN MASUK 
DALAM DIMENSI BARU YANG TIDAK TERBATAS - 
(DIMENSI ROH) 



e. LANGKAH AWAL MENGAKTIVASI MANUSIA ROH, 
kita perlu mengalami BAPTISAN DAN 
KEPENUHAN ROH KUDUS.  
  MOMEN BAPTISAN ROH KUDUS YANG ANDA 

ALAMI ADALAH START, BUKAN FINISH.  
PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa baptisan Roh 
Kudus dan kepenuhan Roh Kudus merupakan langkah 
awal aktivasi manusia roh? Komitmen apa yang bisa 
Anda ambil untuk menanti-nantikan Tuhan agar 
mengalami baptisan Roh Kudus atau mengalami 
kepenuhan Roh Kudus lebih lagi?  
 
III. SESEORANG YANG MANUSIA ROH-NYA SUDAH 

DIAKTIVASI ADALAH CIPTAAN BARU!!! 
a. 2 Korintus 5:17   

 
PERTANYAANNYA : BAGAIMANA CARA MENGAKTIVASI 
MANUSIA ROH KITA? 

1. Tingkatkan Level Doa anda. 
2. Disiplin dalam Berpuasa.   
3. Sering-sering Bahasa Roh 

- 1 Korintus 14:4    
- 1 Korintus 14:18    

b. Berita baiknya Tuhan menyediakan rohNya yang 
tidak terbatas bagi kita. 
 

PERTANYAAN & APLIKASI: Mari kita koreksi diri kita 
masing-masing, sudahkah setiap kita bisa dan selalu 



mengaktivasikan manusia roh kita? Mengapa? Tuliskan 
komitmen Anda dalam meresponi firman Tuhan 
minggu ini, dan bagikan kesaksian Anda kepada teman-
teman kelompok sel Anda! Tuhan Yesus memberkati.               
 
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. Berdoa bagi bangsa 

Indonesia, kesatuan 
dan kesejahteraan 
bangsa. 

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! –  

Shalom saya mau kesaksian tentang doa puasa. 
Waktu saat saya kuliah dulu saya kost di sekitar 
kampus. Namanya anak kost jauh dari orang tua, sibuk 



dengan kuliah dan saya juga mengajar sebagai asisten 
dosen, jadi jadwalnya padat banget dan dengan jadwal 
yang padat makan pun tidak teratur dan penghematan 
juga.. hehe.  

Karena rutinitas yang seperti diatas, maka 
seringkali saya kena maag, minum obat sembuh tapi 
nanti kambuh lagi, tapi pada akhirnya kondisi saya 
ngedrop, kena maag akut parah dan saya dibawa ke RS. 
Saat itu kondisi saya sangat parah karena ada 
kemungkinan juga saat itu saya ada minum obat herbal 
dan obat maag biasa dalam selang waktu yang dekat, 
sehingga reaksi obatnya sangat berbahaya, jadinya 
kondisi jadi semakin parah, saat itu tensi saya sekitar 
40/60 dan di badan saya sudah dipasang berbagai alat 
kedokteran, saat itu hidup saya bergantung dengan 
semua alat-alat itu, dan akhirnya saya masuk ICU 
sekitar 3 atau 4 hari. Puji Tuhan! Oleh pertolongan dan 
Anugerah Tuhan saya sembuh dan diberi kesempatan 
untuk hidup dan sehat sampai sekarang. 

Nah, karena itu bagi saya doa puasa itu suatu hal 
yang mustahil, yang tidak akan pernah saya lakukan 
karena takutnya maag-nya kambuh lagi dan harus 
opname RS lagi.Tapi semenjak saya ibadah di Keluarga 
Allah, aktif dalam komsel dan pelayanan, serta gereja 
selalu ada gerakan Doa Puasa, akhirnya saya sudah 
berani berkomitmen dan melangkah dengan iman 
untuk mengikuti doa puasa, percaya Tuhan pasti yang 
akan memampukan, awalnya masih buka puasanya 



lebih awal tapi lama kelamaan sudah bisa juga buka 
puasa sesuai dengan waktu yang ditentukan dan apa 
yang saya khawatirkan nanti, maag saya kambuh itu 
tidak pernah terjadi sampai saat ini, saya sehat dan 
bisa melayani Tuhan.  

Jadi, mari saya ajak semuanya untuk ambil 
komitmen ikut gerakan doa puasa, melatih kerohanian 
kita, mungkin ada yang sakit maag seperti saya, ada 
yang migrain atau apapun sakit penyakit yang kita 
alami, jangan membatasi kuasa Tuhan yang tak 
terbatas bekerja atas segala kelemahan fisik kita. 
Tuhan pasti sanggup! Tuhan yang akan memampukan 
kita! Sehingga kita bisa menerima pengurapan untuk 
berkuasa lebih luar biasa lagi dan mengalami mujizat 
besar dalam segala hal, dalam kesembuhan, keuangan, 
pemulihan keluarga dan seluruh aspek hidup kita. 
Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati 
 
Ibu Hera Rusly - Komsel SOFT - KKS Komsel LV - PelTu 
Ibadah Star 2B 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


