


26 MEI 2019 
 
S1 = SEMBAH PUJI 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Api Kemuliaan-Nya   
2. Roh Kudus, Roh Allah 

bakar hati dan 
hidupku  

3. Roh Kudus Kau hadir 
disini    

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    : PERCAYA  
Petunjuk : Seluruh anggota kelompok sel membentuk 
beberapa kelompok dan kemudian membentuk 
barisan. Pemimpin membisikkan sebuah kalimat pada 
orang di barisan pertama dan kemudian orang tersebut 
membisikkannya ke orang kedua, demikian seterusnya 
sampai pada orang di barisan terakhir. Lalu orang 
terakhir tersebut maju ke depan untuk mengulangi 
kalimat yang dibisikkan tadi. Kalau ternyata salah, 
kelompok tersebut harus dihukum menyanyi disertai 
gerakan/tari. Hal yang disampaikan disesuaikan dengan 
tema kotbah gereja kita saat ini.   



Tujuan     : Tuhan Yesus sudah memberikan kepada 
kita Roh Kudus dengan jelas dan nyata, tapi terkadang 
kita tidak tahu sehingga kita selalu bertanya.   
 
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 #4 - AKTIVASI MANUSIA 
ROH #4 

THE POWER OF THE HOLY SPIRIT - KUASA ROH KUDUS 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘SPIRIT MAN ACTIVATION #4 - AKTIVASI 
MANUSIA ROH #4’ dengan tema ‘THE POWER OF THE 
HOLY SPIRIT - KUASA ROH KUDUS’            
        
I. ROH KUDUS TIDAK BISA DIPISAHKAN DENGAN 

KUASA ALLAH. 
a. Lukas 1:34-35    
 Roh Kudus adalah PRIBADI YANG PENUH 

DENGAN KUASA! 
 KETIKA ROH KUDUS HADIR, KUASANYA SIAP 

BEKERJA (Markus 7:24) 



PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa Roh Kudus 
tidak bisa dipisahkan dari kuasa Allah? Lalu, apakah 
yang dapat kita lakukan agar setiap kita kepenuhan 
Roh Kudus? Sharingkan!    
 

II. JADILAH INSTRUMEN ALLAH YANG MENYALURKAN 
KUASA ALLAH. 
a. Matius 9:20-21    
b. KITA HARUS MENJADI ‘JUBAH YESUS’ BAGI 

DUNIA! 
 Kita harus jadi anak Tuhan yang MENEMPEL 

ROH KUDUS! 
 RAHASIANYA terus menerus menempel di hati 

Tuhan. INTIM DENGAN ROH KUDUS (Yohanes 
15:4-5) 

PERTANYAAN: Sudahkah Anda menyadari bahwa 
hidup kita harus menjadi “jubah Yesus” yang 
memancarkan kuasa? Mengapa? Lalu, Bagaimana 
caranya kita bisa meresponi panggilan Tuhan ini dalam 
hidup kita? Sharingkan!     
 

III. BERJALAN DALAM KUASA ROH KUDUS 
MEMERLUKAN BAYAR HARGA. 
a. Hanya orang yang mau bayar harga yang akan 

memperoleh kuasa Roh Kudus. 
 
 



b. SEBAB KEKUATAN DAN KUASA ALLAH TIDAK ADA 
DI SEMBARANG TEMPAT. 
 Habakuk 3:4 (TB)   

- Habakkuk 3:4 (NKJV)  His brightness was like 
the light; He had rays flashing from His hand, 
AND THERE HIS POWER WAS HIDDEN.  

- Hanya saat kita belajar untuk masuk lebih 
dalam, menggali lebih dalam, tenggelam lebih 
dalam, akhirnya di satu titik kita akan 
menemukan kuasa Allah itu. 

 KUASA ALLAH HANYA DIBERIKAN BAGI ORANG 
YANG MAU DUDUK DI HADAPAN ALLAH DAN 
MENANTI-NANTIKANNYA -- Mazmur 91:1-2    
- Mereka BERMALAM dalam naungan Yang 

Mahakuasa, bukan cuma mampir 
 Butuh waktu untuk masuk ke SECRET PLACE OF 

THE MOST HIGH/RUANG MAHA KUDUS ALLAH. 
 Beranilah bayar harga lebih lagi untuk “naik ke 

atas gunung Tuhan” dan membangun 
keintiman dengan Roh Kudus. 

PERTANYAAN & APLIKASI: Menurut Anda komitmen 
“Bayar Harga” seperti apakah yang akan Anda lakukan 
untuk meresponi Firman Tuhan ini? Tuliskan komitmen 
Anda dan sharingkan kesaksian Anda saat Anda mau 
taat melakukan komitmen tersebut!                
 
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 Dike, saya rindu menyaksikan mujizat 
dan kebaikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu sepulang 
dari ibadah, saya mampir ke rumah langganan saya 
untuk ambil uang kue. Tidak kebetulan saya diminta 
untuk masuk ke rumahnya, tapi tiba-tiba mbak Y 
(inisial) bicara ke saya dan suami saya tentang keluh 
kesahnya, dan anehnya yang dia alami persis seperti 
apa yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu, 
dimana kami waktu itu seperti manusia tanpa iman, 
dan kami pun mendengarkan semuanya. Dimana ia 



bekerja keras, laris tapi uangnya selalu habis, bahkan 
sampai belasan juta dan akhirnya habis, nol rupiah. 
Tidak pernah bisa menabung. Lalu dia berkata memang 
dia jauh dari Tuhan. Tidak pernah ke gereja, sehingga 
itu juga membuat rumah tangganya tidak seharmonis 
dulu. Padahal dagangannya itu luaris sekali. 

Setelah dia cerita, akhirnya kami senyum dan 
berkata, kisahmu seperti kisahku dulu. Mau tahu resep 
berhasilnya apa? Yaitu IMAN, IMAN YANG KUAT. Ketika 
imanmu muncul, maka semuanya berubah. Caranya 
gimana? Dia tanya gitu, kita jawab begini; Langkah 
pertama langkahkan kaki ke gereja, sedang banyak 
mujizat terjadi di gereja kita, paksa kaki melangkah. 
Lalu dia bilang katanya banyak pesanan kalau hari 
Minggu, lalu saya jawab “ya habis pesanan atau setelah 
pesanan kan ada 5 kali ibadah, jadi pasti bisa”. Lalu 
kedua, aktifkan iman saat di gereja, yakin saja gak usah 
mikir ini itu. Kemudian perpuluhan. Nanti setelah itu, 
maka kita akan melihat keajaiban Tuhan terjadi atas 
hidup kita, karena itu yang sudah Tuhan kerjakan 
dalam hidup kami, beberapa hal itu kami sampaikan 
kepada mbak Y. Pokoknya percaya saja dan lakukan, 
jangan cuma denger kesaksian saya, tapi alami sendiri 
juga mujizat itu, itu yang saya sampaikan juga ke mbak 
Y. Lalu akhirnya dia memutuskan besok hari minggu 
mau ke gereja. Puji nama YESUS yang luarbiasa. Saya 
dorong terus dia untuk datang ke gereja. Alami dan 
rasakan sendiri bagaimana Tuhan bekerja ajaib dalam 



hidupnya. Dia juga sering melihat status di Whatsapp 
saya yang isinya tentang firman Tuhan, tentang 
kehidupan yang positif, tentang keuangan dan Tuhan, 
tentang ayat di alkitab yang jadi rhema biasanya saya 
juga share ke status di WA. 

Dan memang saya sengaja share karena memang 
supaya Tuhan bisa menjamah hati mereka melalui 
firman Tuhan yang mereka baca dari status WA saya, 
dia juga bilang kalau dia tersentuh baca status firman 
Tuhan yang saya bagikan. Karena selalu pas dengan 
apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, katanya 
seperti itu, lalu saya bilang yang aku share itu aku 
dapat dari Tuhan mbak, itu namanya rhema. Nanti 
mbak Y akan alami sendiri apa itu rhema setelah 
datang ke gereja dan lakukan perpuluhan dengan 
Iman. Dan puji Tuhan, hari minggu itu dia datang ke 
gereja. Tuhan Yesus luarbiasa. Apa saja bisa terjadi 
untuk kemuliaanNya. 

Lalu bukan hanya itu, waktu kami kesana kemarin 
itu kebetulan anaknya pas nangis, rewel karena 
demam. Saya cek suhunya panas 38,4 derajat. Lalu 
suami saya belajar tumpang tangan, kita doa dalam 
nama Yesus, kami usap keningnya, saya cium 
keningnya, dan Puji Tuhan tidak lama kita tidak sadar 
kalau anaknya langsung diam tenang tidak nangis, tidak 
rewel lagi, dan sebelum pulang, saya ulangi sekali lagi 
doakan anaknya mbak Y. Saya pegang keningnya lagi, 
Puji Tuhan suhunya menurun, tidak sepanas tadi awal 



kami datang, saya katakan, nanti habis ini tidur ya nak, 
minum obat terus besok pagi sudah sembuh, dan Puji 
Tuhan terjadi. 

Pagi-pagi nya saya di WA kalau anaknya semalam 
setelah kita pulang TIDURNYA SANGAT NYENYAK TIDAK 
REWEL, PUJI TUHAN, seneng sekali dengarnya. Saya 
percaya, hari-hari ini Tuhan akan pakai setiap kita 
bukan hanya sebagai penerima mujizat saja, tapi kita 
juga akan melakukan mujizat, dan menjadi saksiNya 
bagi banyak orang. 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) 
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