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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. Biarlah Rohmu 

menyala-nyala   
2. Roh Kudus, Roh Allah 

bakar hati dan 
hidupku  

3. Bukti KebesaranMu 
(NDC)   

4. Roh-Mu yang hidup 
(JPCC)

 
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul    : MENYELESAIKAN GAMBAR 
Petunjuk : Sebuah gambar yang belum selesai, 
misalnya gambar seekor kuda yang belum ada ekornya, 
belum ada telinganya, atau belum ada matanya. 
Beberapa spidol berwarna untuk menyelesaikan 
gambar tersebut. Pemimpin meletakan gambar 
tersebut pada dinding/ di sebuah papan tulis, 
pemimpin memilih beberapa orang dari anggota untuk 
permainan itu, yaitu menyelesaikan gambar tersebut. 
Masing-masing dapat melihat dan mencari kekuranagn 
pada gambar  itu, tetapi tidak boleh memberitahukan 
kepada orang lain. Pemimpin permainan 



memberitahukan kepada mereka  satu per satu secara 
pribadi dengan berbisik bahwa mereka harus 
menyelesaikan  gambar itu, misalnya: ekor. Tugas 
mereka hanya menyelesaikan satu bagian saja, 
misalnya ekor, atau telinga, atau mata ( satu gambar 
dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang). Kemudian, 
mereka diminta berdiri di suatu tempat yang berjarak 5 
meter dari gambar tersebut atau disesuaikan dengan 
ruangan yang dipergunakan. Kemudian masing-masing 
diberi sebuah spidol yang warnanya berlainan. Mata 
mereka ditutup dengan sapu tangan. Secara bergiliran 
mereka berjalan mendekati gambar tersebut, tetapi 
sebelumnya mereka mengelilingi gambar itu beberapa  
kali.  
Tujuan     : Sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-
sungguh membuka mata roh kita, supaya tidak 
dipermainkan oleh Iblis, dan terus perkuat iman kita 
di dalam Tuhan, sehingga kuasaNya boleh dinyatakan 
atas hidup kita.  
 
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 #3 - AKTIVASI MANUSIA 
ROH #3 

THE POWER TO CREATE - KUASA MENCIPTA 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘SPIRIT MAN ACTIVATION #3 - AKTIVASI 
MANUSIA ROH #3’ dengan tema ‘THE POWER TO 
CREATE - KUASA MENCIPTA’            
        
BAGAIMANA KITA BISA MENGAKTIVASI MANUSIA 
ROH KITA UNTUK MENCIPTA SESUATU? 
I. MENCIPTA MELALUI VISI DAN IMAJINASI. 

a. UNTUK BISA MENCIPTAKAN SESUATU, KITA 
HARUS TERLEBIH DAHULU MENERIMA VISI DARI 
TUHAN.  

b. Kejadian 1515:5-6  
c. Ps. Yonggi Cho mengatakan bahwa pertumbuhan 

gereja dimulai dari gambar visi yang kita lihat 
dalam hati kita.   

d. MENGIMAJINASIKAN VISI MEMPUNYAI KUASA 
MENCIPTA YANG SANGAT DAHSYAT. 
 Matius 5:28   
 1 Yohanes 3:15a   
 Markus 11:24 

 
 



PERTANYAAN: Sudahkah Anda menerima visi dari 
Tuhan, dan mengapa penting untuk kita menerima visi 
dari Tuhan? Lalu, bagaimana Anda dapat menerima visi 
dari Tuhan dan menciptakan sesuatu? Sharingkan! 
 
II. LIHATLAH GAMBAR VISIMU MELALUI FIRMAN 

ALLAH. 
a. MENARIK KUASA KEGELAPAN UNTUK BEKERJA 

DAN MEMBUAT APA YANG NEGATIF ITU 
MENJADI REALITA DALAM HIDUP KITA.  

b. Mazmur 119:105  Firman-Mu itu pelita bagi kakiku 
dan terang bagi jalanku. 
 Yang merasa masa depanmu suram, hari ini 

lihatlah terang itu di Yeremia 29:11  
 Yang sedang sakit, lihatlah terang itu di Matius 

8:16-17  
 Yang mengalami stagnasi, semua pintu 

tertutup, bahkan kemunduran, lihatlah terang 
itu di Ulangan 28:13   

c. FIRMAN ALLAH PUNYA KUASA YANG SANGAT 
BESAR UNTUK MENCIPTAKAN SEGALA SESUATU 
(Yohanes 1:1-4)    

d. Mengaktivasi manusia roh Anda dengan cara 
mengimajinasikan firman yang kita baca sampai 
kita bisa melihat dan mengimajinasikan gambar 
visi yang Roh Kudus berikan. Bagaimana caranya? 
1. ISI DIRI ANDA DENGAN FIRMAN ALLAH! 
2. RENUNGKAN FIRMAN YANG KITA TERIMA ITU 



SIANG DAN MALAM DALAM ROH KITA! 
3. LEPASKAN KUASA ALLAH MELALUI DOA 

PROFETIK DAN BAHASA ROH UNTUK 
MENJADIKAN GAMBAR VISI TERSEBUT SETIAP 
HARI PADA SAAT-SAAT TEDUH PRIBADI DAN 
PONDOK DAUD. 

PERTANYAAN: Mengapa Anda perlu melihat gambaran 
visi yang benar, yaitu melalui Firman Allah? Bagaimana 
Anda bisa mengimajinasikan gambar visi dari firman 
Allah untuk hidup Anda? Sharingkan!   
 
III. GUNAKAN IMAN UNTUK MELEPASKAN KUASA 

MENCIPTA. 
a. IMANLAH YANG AKAN MENGAKTIFKAN KUASA 

ALLAH UNTUK BEKERJA -- Markus 11:23   
 Rahasia Mujizat yang diajarikan Tuhan Yesus 

1. Kita harus bisa melihat gunung itu pindah 
dari sini ke sana  

2. Kemudian kita harus memperkatakannya 
dengan Doa Profetik!  

3. Pastikan hati kita tidak bimbang, tetapi 
percaya!  

b. SALAH SATU ALASAN MENGAPA KITA 
MEMERLUKAN IMAN ADALAH KARENA KITA 
AKAN MENGHADAPI PERLAWANAN DARI IBLIS. 

 
 
 



PERTANYAAN & APLIKASI: Kali ini, mari bersama-sama 
setiap kita mau sungguh-sungguh 
mempraktekkan/mengaplikasikan rhema Firman Tuhan 
yang sudah kita terima minggu ini, saksikan kesaksian 
Anda untuk setiap kuasa Tuhan yang sudah Tuhan 
nyatakan atas hidup 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!  

Cerita kesaksian kami bermula di pertengahan 
tahun 2018 ketika kami memutuskan untuk membeli 
sebuah rumah sederhana. Kesalahan terbesar kami 
saat itu adalah kami tidak bertanya kepada Tuhan 
terlebih dahulu. Dari proses kami memilih rumah yang 
kami sukai hingga pengajuan KPR dan segala 
sesuatunya, kami mengandalkan kekuatan kami 
sendiri. Saat itu kami hanya bermodalkan ilmu 
matematika dunia dimana ketika kami mempunyai 
dananya maka sudah pasti kami bisa membelinya. 
Namun rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. 
Hanya dalam waktu kurang dari setahun, Tuhan ijinkan 
kami mengalami kemunduran dalam bisnis kami secara 
luar biasa, sampai di tahap kami menyadari bahwa 
kami tidak mungkin dapat melanjutkan proses 
pembelian rumah tersebut. Tabungan kami yang 
semula dapat dipakai untuk membayar DP, habis dalam 
sekejap mata. 

Kami benar-benar dalam kondisi yang terpojok 
sampai kami tidak bisa kemana-mana lagi selain ke 
Atas. Kami mulai menyadari kesalahan kami. Kami 
berbalik, kami memohon ampun karena terlalu 
bermegah dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. 
Namun kami juga bersyukur Tuhan ijinkan semuanya 
terjadi karena momen itu juga merupakan momen titik 
balik dimana kerohanian kami bertumbuh semakin 



dalam karena kami menyadari bahwa kami sebagai 
manusia ini sangatlah kecil dan kami sangat amat 
membutuhkan Tuhan.  

Di tahun 2018 akhir, kami sudah menghubungi 
developer menyatakan batal. Dalam hati kami percaya 
kalau memang rumah itu sudah Tuhan berikan pada 
kami, tinggal masalah waktu saja, kami pun pasti akan 
menempati rumah itu juga. Lalu kami membalikkan 
fokus kami untuk mencari kerajaan Allah dan 
kebenaran-Nya terlebih dahulu lebih dari segalanya. Di 
tahun 2019 kami berkomitmen untuk belajar taat pada 
perintah Tuhan yang sudah disampaikan melalui 
kotbah-kotbah di gereja, baik itu gerakan doa profetik, 
gerakan pondok Daud, dan juga gerakan untuk 
menabur Janji Iman pun kami mau taat. Saat itu Tuhan 
menaruh sebuah angka yang cukup besar di hati kami 
yang bahkan secara manusia terlihat mustahil untuk 
kami. Namun kami sepakat untuk tetap 
menomorsatukan Tuhan di atas segalanya dan kami 
pun menabur dengan iman. Sampai tiba-tiba pada 
suatu malam di bulan Maret kemarin ini, kami 
menerima telepon dari seorang kerabat yang 
mengatakan bahwa keluarganya digerakkan Tuhan 
untuk berinvestasi membeli sebuah rumah yang 
nantinya rumah tersebut akan dipinjamkan untuk kami 
tempati tanpa kami dipungut biaya sepeser pun. Dan 
singkat cerita ternyata rumah yang dibeli orang 
tersebut yang akan kami tempati adalah rumah yang 



sama yang akan kami beli tahun lalu. Sungguh ajaib 
cara Tuhan bekerja. Apa yang tidak pernah kami 
pikirkan sebelumnya, Tuhan sediakan bagi kami, 
bahkan dengan cara yang di luar akal pikiran kami. 

Tidak hanya sampai disitu saja, karena kami juga 
diberi kebebasan untuk mendesain rumahnya sesuai 
keinginan kami, maka kami pun harus mengeluarkan 
uang untuk mengisi rumah tersebut. Dan dana yang 
tidak sedikit itu pun juga Tuhan yang menyediakan 
semuanya sehingga di akhir bulan Mei ini nanti kami 
sudah bisa menempati rumah mujizat kami. Kami 
sungguh-sungguh percaya dan imani bahwa tahun ini 
benar-benar sudah dan pasti akan selalu menjadi The 
Year of Great Miracles bagi keluarga kami. Melalui 
kesaksian ini, kami ingin menghimbau kepada siapa 
saja yang membaca kesaksian ini untuk senantiasa taat 
mengikuti kegerakan apapun yang gereja lakukan, 
karena itu adalah rhema dari Tuhan sendiri. Dan 
fokuslah mencari kehendak-Nya diatas segala apapun 
dalam kehidupan kita, maka semuanya yang lain akan 
diberikan sebagai bonus kepada kita. Karena bersama 
Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 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) 


