5 JULI 2020
S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
Dua lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman
Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1.
2.
3.
4.

Kami t’rima kuasa-Mu (KA Worship)
Breakthrough (KA Worship)
Roh-Mu yang hidup (JPCC Worship)
Menyentuh hati Tuhan (KA Woship)

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit)
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker
yang sudah dilakukan.
Judul: MENCARI BENDA
Petunjuk: Buatlah daftar-daftar benda seperti: sumur,
pedang, gandum, air, anggur, kendi, roti, benih dan lainlain yang terdapat dalam Alkitab. Ketika aba-aba dimulai
maka para anggota diminta, mencari sebuah ayat
Alkitab yang berisi nama benda yang Anda sebutkan.
Anggota pertama yang menemukannya harus berdiri
membaca ayat tersebut lalu menyebutkan nama kitab,

pasal dan ayatnya. Nilai dan angka diberikan kepada
peserta yang berhasil dahulu menemukannya.
Tujuan: Dengan semangat dan keinginan yang besar,
kita akan keluar sebagai pemenang.
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?
SOLID SPIRITUAL LIFE #1
KEHIDUPAN ROH YANG SOLID #1
SPIRITUAL APPETITE
KELAPARAN ROH
PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang
‘SOLID SPIRITUAL LIFE #1 - KEHIDUPAN ROH YANG SOLID
#1’ dengan tema ‘SPIRITUAL APPETITE - KELAPARAN
ROH’

I. KITA HARUS
BERBOBOT.

MEMILIKI

KEHIDUPAN

YANG

a. PELAJARAN DARI RAJA BELSYAZAR YANG TIDAK
BERBOBOT.
• Daniel 5:1-6
• Daniel 5:25-30
• Ibrani 4:13
b. JANGAN SAMPAI TUHAN MENDAPATI KITA TERLALU
RINGAN DAN TIDAK BERBOBOT.

II. BANGUN KEHIDUPAN ROHANI YANG BERBOBOT!
a. SANGAT PENTING MEMILIKI KEHIDUPAN ROHANI
YANG BERBOBOT.
• Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh! Dan
semuanya harus memiliki bobot atau kualitas yang
baik.
b. SUDAHKAH ANDA MEMILIKI KEHIDUPAN ROHANI
YANG BERBOBOT?
• Keluaran 8:28

c. KEHIDUPAN ROHANI YANG BERBOBOT MEMBUAT
KITA BERKEMENANGAN.
• Manusia Roh yang kuat dan berbobot membuat
kita tetap kuat dalam segala keadaan.
III. RAHASIANYA ADALAH PILIHAN KITA UNTUK
MEMILIKI NAFSU MAKAN ROHANI YANG KUAT!
a. HIDUP INI PILIHAN.
• Yakobus 5:17
• Para nabi ingin urapan Elia. Tetapi INGIN SAJA
TIDAK CUKUP. Pada akhrinya urapan dobel porsi
menjadi miliki Elisa yang bukan cuma ingin, tetapi
ELISA MEMPUNYAI KELAPARAN ROH AKAN
URAPAN DOBEL PORSI ITU SIANG DAN MALAM!
• Miliki kelaparan untuk jadi orang kristen yang
luarbiasa, bukan yang biasa-biasa saja.
PERTANYAAN: Sudahkah kita memiliki dan membangun
kehidupan rohani yang berbobot? Mengapa?
Sharingkan!
APLIKASI: Bagaimana cara Anda membangun
kehidupan rohani yang berbobot? Komitmen seperti

apakah yang akan Anda ambil untuk MEMILIKI NAFSU
MAKAN ROHANI YANG KUAT? 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.
2.
3.
4.

5.

Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan.
Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan
kesejahteraan bangsa.
Ada lawatan Tuhan yang dahsyat, dan kesatuan
yang solid dalam gereja kita.
Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas
Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga
beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani di
gereja kita.
Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan namanama yang ditulis di Kartu Penuai dijamah serta
diselamatkan

KESAKSIAN:
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI
KELUARGA ALLAH!
Shallom, saya Jian jemaat Solo, mau sharing sedikit
kesaksian saya mulai dari rhema Paskah sampai rhema
bulan Juni. Mulai dari Maret-April, saya sedang
bergumul tentang seminar/pra skripsi saya. Hampir
satu bulan saya merasakan gangguan cemas seperti
dicekam roh ketakutan, khawatir sampai sulit bernapas
dan gemetar setiap hari padahal sudah berdoa dan
puasa. Lalu saya tangkap rhema Paskah saat itu
kelepasan yang besar. Saya ikuti rhema tersebut di live
streaming, setiap hari saya imani saya terima kelepasan
dari belenggu cemas. Sampai tanggal 20 April
mendekati sidang tahap 1 saya mimpi menginjak ular
dengan kaki saya. Disitu iman saya semakin
dimantapkan bahwa pertolongan Tuhan sudah
dinyatakan walaupun saat itu saya belum lihat hasilnya.
Sampai pada KKR 10 hari saya ikuti lewat radio dan puji
Tuhan seperti kesaksian yang lain, saya merasakan
jamahan Tuhan walau hanya di radio, bisa sampai
berbahasa roh di rumah padahal saat itu saya kira akan
sulit, tapi pengurapan Roh Kudus begitu kuat, saya juga
lanjutkan di Pondok Daud juga masih terasa. Memasuki

bulan Mei rhema ketahanan iman dan mujizat tidak
masuk akal juga saya pegang. Saya seperti digembleng
supaya tidak lengah dalam menanti hasil sidang saya.
Saya imani Tuhan buat berhasil. Dan benar beberapa
minggu yang lalu hasilnya keluar dan Tuhan benar
nyatakan terang dan pertolonganNya. Puji Tuhan,
diantara teman yang lain, revisi saya sangat sedikit
bahkan ada dosen yang tidak memberi revisi, saya
sungguh bersyukur dan heran akan penyertaan Tuhan
sepanjang proses ini. Benar-benar nyata Tuhan sudah
tolong, Tuhan yang tuntun dan luputkan. Juga rhema
bulan Juni ini tentang keluarga, Tuhan juga tolong kami
sekeluarga masih sehat, Tuhan tolong ekonomi
keluarga kami, usaha baru ibu saya masih jalan,
pekerjaan ayah saya juga deal dan bisa jadi berkat
padahal kami sangat pesimis dan prihatin bulan
kemarin. Pemeliharaan Tuhan nyata di tengah covid ini,
atmosfir di rumah juga damai semua karena kemurahan
Tuhan. Sekian kesaksian saya, Tuhan memberkati.
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan
datang.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

