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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. Gerakan Roh Allah  
2. Great Revival (KA Worship) 
3. Roh Kudus Datanglah (KA Worship) 
4. Datang Roh Kudus (KA Worship)
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: SAY IT FLOWER 
Petunjuk: Pemimpin ice breaker dalam memandu acara 
ini mengarahkan satu acara bagaimana seseorang 
menyatakan isi hatinya khususnya ketika seseorang 
kagum/mencintai wanita/pria idaman hatinya. 
Beberapa benda telah disiapkan mungkin bisa memilih 
dalam 1 kotak yang mungkin boleh diisi bunga, cokelat, 
puisi, CD, atau dengan benda-benda yang terkait  
suasana itu. Bisa diperagakan atau bisa dibacakan isi 
dari puisi-puisi cinta itu. Puisi  bebas atau ambil dari 
Kidung Agung 2;2-5. 
Tujuan: Ketika hati kita bergairah penuh untuk 
menyatakan cinta kasih dan terus memelihara cinta 



mula-mula itu, maka kebahagiaan selalu ada, yang 
terutama cinta mula-mula pada Roh Kudus. 
 

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? 
 
THE YEAR OF THE HOLY SPIRIT #3 - TAHUN ROH 
KUDUS #3 
IN LOVE WITH THE HOLY SPIRIT 
JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS                  
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘THE YEAR OF THE HOLY SPIRIT #3 - TAHUN ROH KUDUS 
#3’ dengan tema ‘IN LOVE WITH THE HOLY SPIRIT - 
JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS’                                                                              
 
I. PENGALAMAN JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS. 
a. KETIKA PAULUS KEPENUHAN ROH KUDUS, DIA 

JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS. 
 Kisah Para Rasul 9:17-18  
 



II. JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS DIMULAI 
DENGAN BERGAUL KARIB DENGAN ROH KUDUS. 

a. Kejadian 5:22-23  
 ROH KUDUS ITU NYATA! DIA MEMANG TIDAK 

TERLIHAT TETAPI DIA HIDUP DAN BERKUASA! 
 Investasikan hidup anda untuk bergaul dengan Roh 

Kudus dan anda tidak akan pernah kecewa! 
b. KOMUNIKASI ADALAH KUNCINYA. 
 Komunikasi dengan Roh Kudus sangat sederhana 

dan gratis, bahkan bisa dilakukan kapanpun. 
- Yeremia 29:12-14a 
 
III.  STAY IN LOVE WITH THE HOLY SPIRIT (TERUS 

JATUH  CINTA DENGAN ROH KUDUS) 
a. 2 Timotius 4:9-10  
 Jatuh cinta itu tidak sulit; Yang sulit adalah 

mempertahankan tetap cinta (stay in love). 
- Pertama, hati-hati kalau iblis atau dunia mulai 

membuat fokus anda beralih dari Roh Kudus. 
- Kedua, hati-hati dengan kekecewaan. Kekecewaan 

bisa menjadi salah satu pemadam api roh yang 
paling jitu. 

b. KEMBALILAH PADA KASIH MULA-MULA DENGAN 
ROH KUDUS! 

 Mazmur 139:7-10     
 



PERTANYAAN: Sudahkah Anda mengalami jatuh cinta 
dengan Roh Kudus? Seperti apakah bukti cinta Anda 
kepada Roh Kudus itu? Sharingkan! 
 
APLIKASI: Hal sulit apa yang terkadang membuatmu 
sulit untuk TERUS JATUH CINTA dengan Roh Kudus? 
Lalu, langkah dan komitmen apakah yang akan Anda 
lakukan untuk menjaga cintamu kepada Roh Kudus 
menyala? Tulis 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. 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, kami ingin menceritakan Pekerjaan Tangan 
Tuhan yang Dahsyat atas keluarga kami. Mujizat tak 
masuk akal, penggenapan Tahun Kemuliaan Allah 
Yesaya 60. 
Beberapa tahun lalu saya mendapatkan rhema dari 
Tuhan bahwa kami akan memiliki rumah 3 lantai. Kami 
sempat bimbang dengan rhema dari Tuhan tersebut. 
Tapi ROH KUDUS SELALU MENGINGATKAN kami bahwa 
kami akan menerima Tanah Perjanjian yaitu Tanah 
Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. 
Dari situ, saya pun terus pegang dan imani janji Tuhan, 
saya semakin melekat kepada ROH KUDUS melalui 
Pondok Daud, Mezbah Doa dan Perkataan Profetik 
“Saya terima Tanah Perjanjian dari Bapa Surgawi!” 
Lalu di UC 2018 saya tangkap lagi Rhema Yesaya 60:22 
“Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar…” 
Saya merasakan kalu itu sungguh-sungguh untuk saya. 
Tapi ketika saya berpikir lagi secara manusia, sepertinya 
sulit, karena secara manusia kami terbatas. Tapi saat 
sesi UC pak Jo sampaikan: “Saya merasakan kalau ada 
orang-orang ditempat ini, engkau yang selama ini 
merasa paling kecil akan dijadikan Tuhan paling besar” 
saat itu saya Aminkan! Dan saat itu suami saya bilang: 
itu untuk mami.. mami yang paling kecil di keluarga 



mami akan jadi yang paling besar.. kehidupan kita yang 
paling kecil akan Tuhan angkat menjadi yang paling 
besar..” Kami belajar untuk benar-benar hidupi 
perkataan profetik itu selama sesi demi sesi di UC, dan 
saya bilang kepada Tuhan: “Tuhan saya tidak mau sia-
sia kan UC ini” 
Di awal tahun 2019 saya menerima Rhema: “Akulah 
pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 
Barangsiapa  tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, 
ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat 
berbuat apa-apa (Yohanes 15:5). Rhema itu 
mengingatkan saya untuk terus MELEKAT DENGAN ROH 
KUDUS pasti aku Berbuah Banyak. Saya imani Rhema itu 
dan semakin rajin Pondok Daud di gereja dan dirumah. 
Di malam Natal saya mendapatkan Rhema: “duduklah 
disebelah kanan Ku sampai Kubuat musuh-musuhmu 
menjadi tumpuan kakimu (mazmur 110:1)..” Saya imani 
bahwa segala penghalang-penghalang, intimidasi yang 
ingin melemahkan iman saya akan dijadikan Tuhan 
Yesus sebagai tumpuan kakiku ketika aku melekat pada 
Roh Kudus. 
Juni 2019 saat ada KKR di hotel Grand Cokro Klaten, dari 
rumah sudah saya imani “sekalipun saya melayani di tim 
pendoa, saya tidak mau sia2kan URAPAN ALLAH turun 
atasku, saya minta pengurapan Allah turun atas saya 
supaya saya bisa melakukan pelayanan saya dengan 
baik dan saya juga bisa tangkap pengurapan Allah dan 
Mujizat Allah pun sungguh-sungguh terjadi atas saya 



dan atas pokok-pokok doa yang dibawa (Saat itu diminta 
untuk menulis pokok-pokok doa dikertas karena akan 
didoakan dan diberikan minyak URAPAN oleh Ps. 
Samson Dabbas). DAN SAAT SAYA BERDOA DENGAN 
SUNGGUH-SUNGGUH, SAYA MERASA BAHWA SAYA 
TELAH MENERIMA JAWABAN DOA. Di pertengahan KKR 
itu, Ps. Dabbas meneguhkan kembali dengan 
mengatakan: “engkau akan menerima Rumah Baru..” 
saat itu saya berbahasa roh dengan kuatnya dan saya 
benar-benar merasakan hadirat Allah kalau Allah telah 
mengkonfirmasi JanjiNya pada saya. Dan saya patahkan 
setiap keraguan di dalam hati saya. 
Pelayanan demi pelayanan tetap saya lakukan dengan 
setia. Rhema demi Rhema dari gereja terus menghidupi 
iman saya akan Perjanjian Tuhan. Dan saat itupun Roh 
Kudus menyadarkan saya bahwa: AKU AKAN 
MELAKUKAN JANJIKU KEPADA MU BAGAIMANA 
DENGAN JANJIMU ANAK KU? Saat itu saya diingatkan 
Roh Kudus kalau yang namanya Perjanjian adalah: Janji 
kedua belah pihak, kalau Tuhan tidak pernah ingkari 
JanjiNya tapi justru manusia yang sering ingkar janji 
pada Tuhan. Saat itupun firman di gereja juga seperti 
itu, saya semakin diteguhkan. Saat itu saya komitmen 
untuk memang sungguh-sungguh melakukan Pondok 
Daud dengan rutin dan membawa satu keluarga kecil 
saya untuk melakukan Mezbah Doa Keluarga yang rutin 
sebagai UKUPAN yang menyenangkan hati Tuhan, jadi 
bukan mengejar berkat saja tapi yang terpenting 



MELEKAT KEPADA SUMBER BERKAT YAITU ROH KUDUS 
dan setiap harinya MENGALAMI KEPENUHAN ROH 
KUDUS, sebab Mujizat itu perkara mudah bagiNya.  
Setiap saya ke tanah yang akan dibangun rumah itu, 
saya perkatakan perkataan profetik dan saat itu saya 
pondok Daud di atas tanah itu, bahkan ketika baru 
dibuat pondasi: anak saya mengatakan: mami, megah 
ya.. sambil kepalanya menengadah ke atas diatas 
pondasi itu, padahal saat itu baru dibangun pondasi 
saja. 
Saat pulang, saya diingatkan Roh Kudus kalau Tuhan 
menyampaikan FirmanNya melalui anak kami: “bahwa 
akan terbangun bangunan yang megah, dan ketika 
orang-orang melihatnya, maka kepala mereka pasti 
menengadah ke atas untuk bisa melihat bangunan itu 
secara keseluruhan” 
Perkataan Roh Kudus itu meneguhkan saya kembali, 
meskipun saat itu baru pondasi saja, tapi saya diminta 
untuk bisa membayangkan sesuatu yang belum terjadi 
seolah-olah sudah terjadi seperti bapa Abraham ketika 
mendapatkan perkataan dari Allah. Iman saya pun 
diteguhkan ketika saya dan ketua departemen pendoa 
berdoa bersama, saat itu saya berbahasa roh kuat sekali 
sambil menangis dan saat itu disampaikan dalam doa itu 
bahwa akan dibangun rumah 3 lantai.  
Setiap saya diskusi dengan suami saya, suami saya 
hanya tertawa saja, kadang bilang ke saya: “tidak usah 
mimpi mi.. bisa terbangun sampai lantai 2 saja sudah 



puji Tuhan (karena suami saya menghitung dengan 
kalkulator manusia, ya memang pasti tidak cukup), 
terkadang itu melemahkan iman saya juga, tapi puji 
Tuhan saya rajin ibadah di gereja dan pondok Daud 
itulah yang meneguhkan saya. Ketika saya punya Roh 
Kudus, Allah yang hidup, yang menguatkan dan 
meneguhkan ku, pastilah Mujizat itu terjadi. Karena 
Allah yang saya sembah adalah Allah yang melakukan 
segala yang tidak masuk akal. Roh Kudus juga 
mengingatkan saya tentang firman “Jikalau bukan 
TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang 
yang membangunnya” (mazmur 127:1) 
Ketika saya ibadah di GBI KA Klaten, saat itu saya 
merasakan hadirat Allah yang kuat, dan saya merasakan 
Roh Kudus berkata terus menerus: “Segeralah 
membangun, jangan takut, percayalah.. AKAN BANYAK 
ORANG YANG MENOLONG..” (Perkataan ini berulang-
ulang saya dengar, dan saya berbahasa roh kuat-kuat 
sambil menangis).  
Terpujilah Tuhan Allah yang Besar, yang 
PERBUATANNYA SUNGGUH-SUNGGUH AMAT BESAR. 
Selama proses membangun, terlalu banyak rintangan 
yang kami hadapi, mulai dari pergumulan menyepakati 
setiap desain-desain dari ruko itu, dll. Dan disitu pun 
kami diproses Tuhan lagi, untuk karakter kami, untuk 
kesatuan hati sebagai suami istri, karena ketika ada 
Kesatuan maka disitulah Berkat Tuhan Turun.  



Selama proses yang begitu berat itu kami lalui bersama, 
sungguh-sungguh kami bisa Melihat dan Merasakan 
Pertolongan Tuhan melalui BANYAK ORANG sungguh-
sungguh TERJADI. 
Dan tepat di Agustus 2020, kami melakukan doa ucapan 
syukur penempatan Rumah Baru itu. Saat itupun Staff 
Gembala Lokal kami ibu Ev. Yuliana dan beberpa pendoa 
dan pelayan Tuhan lainnya mengatakan: “benar-benar 
Luar Biasa Pekerjaan Tangan Tuhan”. Saat di ibadah 
ucapan syukur rumah itu, saya dan suami menangis 
bahagia, karena Sungguh-sungguh Pekerjaan Tangan 
Tuhan bisa selesai sempurna dalam atas ruko ini. Seperti 
Tuhan yang selalu membisikkan: setiap orang-orang 
melihat rumah ini maka mereka seperti melihat 
Kemuliaan Allah dalam rumah ini. Tidak hanya rumah 
yang selesai, bahkan rumah itupun masih bisa 
digunakan untuk usaha, dan saat ini kami merasa kalau 
kami tidak hanya punya 1 rumah tapi seperti memiliki 3 
rumah, karena setiap lantainya memiliki tujuan berbeda 
yang sungguh-sungguh Dahsyat. Inilah Mujizat yang 
Tidak Masuk Akal yang kami terima. Seperti di UC tahun 
2018 kami terima Rhema Yesaya 60:22 dan di tahun 
2020 Rhema gereja kita yaitu Yesaya 60. Maka Yesaya 
60:5, 22 sungguh-sungguh TERJADI. 
 
Narasumber Kesaksian: (dr. Dhedy Alther W. & Dina M. 
Damanik, SKM, MPH pendoa GBI KA Klaten) 
 



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


