


 5 APRIL 2020 
 
S1 = SEMBAH PUJI 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Kami T’rima Kuasa-Mu 

(KA Worship) 
2. Perjanjian Ajaib-Praise 

(KA Worship) 

3. Pondok Daud (KA Worship)    
4. Selidiki aku, lihat hatiku

 
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa menjelaskan 
pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker yang sudah 
dilakukan. 
Judul: BERPERANG DENGAN PENGUASA DI UDARA 
Petunjuk: Para anggota duduk membentuk lingkaran, 
kemudian dibagi menjadi 2 kelompok (masing-masing 
kelompok berbentuk setengah lingkaran dan saling 
berhadapan). Lalu buatlah garis tengah dengan kapur 
dilantai. Pemimpin melemparkan kapas ke tengah-tengah 
lingkaran, lalu para anggota meniup kapas itu agar jangan 
sampai jatuh ke dalam lingkaran mereka. Jika kapas jatuh ke 
lingkaran satu kelompok, kelompok itu yang kalah. Begitulah 
sampai lima kali untuk menentukan pemenangnya. 
Tujuan: Mengajarkan kepada kita bahwa musuh kita 
bukanlah manusia, tetapi roh-roh jahat di udara, oleh 
karena itu kita harus waspada (Efesus 6:12). 



 
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? 
 

MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #6 - MANDAT 
MEMBEBASKAN BANGSA KITA #6 
PURE AS GOLD - SEMURNI EMAS    

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan yang 
sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #6 - MANDAT 
MEMBEBASKAN BANGSA KITA #6’ dengan tema ‘PURE AS 
GOLD - SEMURNI EMAS’                                           
           
I. KEMURNIAN ADALAH SYARAT MUTLAK MENGAMBIL 

ALIH TANAH PERJANJIAN. 
a. Yosua 5:1-5 
b. MENGAMBIL ALIH TANAH PERJANJIAN TIDAK BISA 

DENGAN KEKUATAN DAN STRATEGI MANUSIA, TETAPI 
MURNI TUNTUNAN TUHAN. 

c. SUNAT BICARA TENTANG KEMURNIAN. 
 Memangkas kedagingan dan membuang bagian yang 

kotor dalam hidup kita (Yeremia 4:4, Kolose 2:11)  
 JANGAN RAGU MEMOTONG DOSA ANDA! 



 TINGKATKAN KEMURNIAN HIDUP! -- Filipi 4:8  
 
II. KUASA KEMURNIAN 

1. KEMURNIAN AKAN MENINGKATKAN LEVEL KUASA 
TUHAN YANG BISA BERMANIFESTASI DALAM HIDUP 
KITA.  

2. KEMURNIAN AKAN MEMPERBESAR KAPASITAS KITA 
UNTUK MEMPERLUAS WILAYAH KITA.  
 Yosua 7:10-13 
 KEMURNIAN ADALAH RAHASIA MENERIMA KUASA 

DAN OTORITAS YANG LEBIH BESAR UNTUK 
MENGAMBIL ALIH TANAH PERJANJIAN. 

3. KEMURNIAN AKAN MENGHAPUS CELA DAN 
MENGGANTINYA DENGAN KEMULIAAN. 
 Yosua 5:8-9 
 KOMITMEN HIDUP DALAM KEMURNIAN AKAN 

MENGHAPUS SEMUA CELA DAN AIB, SERTA 
MENGUBAHNYA MENJADI KEMULIAAN! 

 
III. JADIKAN MOMEN PUASA RAYA KITA MENJADI MOMEN 

PEMURNIAN. 
a. Roma 2:29   
 Dengan puasa, melatih diri kita untuk memotong 

kedagingan yang melekat dalam diri kita, sehingga 
memberi ruang bagi manusia Roh kita untuk bangkit. 

b. MOMEN PUASA DAN SUNAT ADALAH MOMEN 
UNTUK MENDEKAT KEPADA TUHAN. 
 Yosua 5:8 -- BELAJARLAH UNTUK MENINGKATKAN 



KEGIATAN YANG AKAN MENINGKATKAN SINYAL 
HUBUNGAN KITA DENGAN TUHAN 

 PERCAYA MOMEN DOA PUASA 2020 INI AKAN 
MENJADI MOMEN TEROBOSAN BARU DALAM 
LEVEL KUASA ALLAH.       

 
PERTANYAAN: Sudahkah Anda memiliki hati yang murni 
untuk siap dipakai Tuhan dalam rencana besar-Nya? 
Mengapa demikian? 
APLIKASI: Mari setiap kita bergerak dan ambil bagian dalam 
doa puasa raya 40 hari yang digerakan oleh gereja kita saat 
ini, dan sharingkan setiap kesaksian Anda saat Anda 
sungguh-sungguh berkomitmen untuk ambil bagian dalam 
doa puasa ini!     
  
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: 

 
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 

KELUARGA ALLAH! 
 

Shalom, Nama saya Chris Aditya Mulyadi usia 28 tahun. 
Pekerjaan saya adalah sebagai arsitek interior, pada hari ini 
saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya 
pada tahun 2019. 

Pada bulan Agustus 2019, ada seorang teman yang 
menghubungi untuk menawarkan sebuah project untuk 
pembuatan mebel kantor cabang di Semarang. Setelah 
mendapatkan info itu, saya akhirnya dipertemukan dengan 
manager nya dan kemudian meeting untuk pembahasan 
jobdesk dan keinginan klien sehingga lebih detail. Pada 
meeting tersebut saya menyadari posisi saya lebih tidak 
diuntungkan, karena saya dibandingkan dengan 2 kontraktor 
besar yang sudah berpengalaman dan lebih berumur juga 
dibandingkan saya. Perlu dimengerti bahwa seringkali di 
dunia kontraktor, kontraktor yang lebih berumur seringkali 
mendapatkan kepercayaan yang lebih dibandingkan 
kontraktor yang lebih muda, karena dinilai memiliki 
pengalaman yang lebih. 



Namun saya tidak menyerah dengan hal itu, saya terus 
berdoa dan berusaha, setiap General Manager datang saya 
berusaha menemui dan menjelaskan tentang konsep tata 
ruang dan design yang saya buat, serta mempresentasikan 
diri dengan baik, sehingga pada akhirnya mujizat pun 
datang. Dengan pertimbangan yang panjang, sampai pada 
akhirnya owner memutuskan untuk menggunakan jasa saya 
sebagai kontraktor interiornya. Tantangan pun tidak selesai 
sampai disitu, tantangan selanjutnya adalah proses design 
dan pembangunan yang hanya diberikan waktu sampai 
dengan bulan November saja. Akhirnya proses segera kami 
mulai dan pada akhirnya project dapat selesai dengan tepat 
waktu dan sesuai hasil yang diinginkan. Semua itu tidak akan 
mungkin terjadi jika tanpa campur tangan Tuhan, serta 
usaha dan kemauan yang kuat, sehingga tetap gigih dan 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati. 

Terimakasih Tuhan atas berkat dan tanggung jawab yang 
dipercayakan kepada saya, saya berharap agar kesaksian ini 
dapat menjadi berkat dan memberikan penguatan bahwa 
seberapa kecilnya kita pun dibandingkan dengan 
perusahaan atau kompetitor lain tidak usah takut, karena 
Tuhan yang bersama kita lebih besar dari hambatan ataupun 
tantangan lain. Tetap berharap dan bergantung kepada 
Yesus. Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber: Sdr. Chris Aditya Mulyadi – Keluarga Allah 
Semarang 
 



S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


