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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Kucinta Gerejaku (KA Worship) 
2. Api Kerasulan (KA Worship) 
3. Menyentuh Hati Tuhan (KA Worship) 
4. Pondok Daud (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: MENGERTI VISI GEREJAMU 
Petunjuk: Sebelum permainan dimulai, pemimpin 
menyediakan beberapa potongan karton yang 
bertuliskan penggalan VISI & KEGERAKAN GEREJA 
TAHUN INI yang Tuhan sampaikan melalui Bapak 
Gembala, banyaknya sesuai dengan jumlah kata yang 
terdapat pada kalimat visi dan kegerakan besar gereja. 
Pemimpin menempelkan potongan karton yang sudah 
bertuliskan kata-kata itu pada karton ukuran besar yang 
ditempelkan pada papan tulis dalam keadaan terbalik. 
Kemudian pemimpin meminta para anggota untuk 
membuat kelompok, masing-masing terdiri dari 3 orang 



(jumlah kelompok dua atau tiga). Setiap kelompok 
menunjukan satu orang sebagai wakil mereka. Wakil 
kelompok pertama memilih atau mengambil dua 
potongan karton, lalu pemimpin meletakkannya pada 
tempat yang benar di papan tulis sesuai dengan susunan 
kalimat yang diinginkan. 
Setelah itu wakil kelompok pertama memilih satu 
potongan karton, lalu menyusunnya sesuai dengan 
kalimat yang diinginkan (boleh juga berunding terlebih 
dahulu dengan anggota kelompok). Demikianlah 
seterusnya sampai sesuai dengan Visi dan Kegerakan 
BesarGereja kita. 
Kata-kata yang sudah diambil dan diletakkan atau 
disusun ditempatnya tidak boleh diubah kembali. Yang 
menjadi pemenangnya ialah kelompok yang dapat 
menyusun kata-kata itu dengan cepat dan benar. 
Tujuan: Sebagai anggota dari gereja lokal, kita harus 
sungguh-sungguh mengerti dan paham sekali dengan 
visi dan kegerakan gereja kita, karena itu adalah salah 
satu bukti bahwa kita mencintai Rumah Tuhan yang 
dipercayakan kepada setiap kita dan mempunyai 
koneksi hati dengan Rumah Tuhan. 
 

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? 
 

CINTA YANG MENGHANGUSKAN #2 
KONEKSI HATI DENGAN RUMAH TUHAN 

   
I. DOA SALOMO KETIKA PENTAHBISAN BAIT ALLAH. 
A. 1 Raja-raja 8:28-29  
B. Ketika sebuah tempat dikuduskan jadi rumah 

Tuhan, di mana doa pujian penyembahan terus 
mengalir, maka ada perhatian Khusus dari Tuhan 
untuk tempat tersebut. Mengapa? 

1. ADA URAPAN KORPORAT DI RUMAH TUHAN.  
 Yakobus 5:16b  Doa orang yang benar, bila dengan 

yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 
 Matius 18:19  Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika 

dua orang dari padamu di dunia ini sepakat 
meminta apa pun juga, permintaan mereka itu 
akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 

2. ADA KONEKSI HATI YANG KHUSUS ANTARA 
TUHAN DENGAN UMATNYA DI RUMAH TUHAN.  

 Markus 11:17  
 
II. MUJIZAT DI RUMAH TUHAN (karena ada koneksi 

Khusus antara Rumah Tuhan dan Sorga) 
A. 1 Raja-raja 8:33-34  
 RUMAH TUHAN ADALAH RUMAH PEMBALIKKAN! 
 1 Raja-raja 8:35-36  



- BERDOA DARI RUMAH TUHAN, MAKA TUHAN 
AKAN MENDENGARKAN DI SURGA 

 1 Raja-raja 8:37-39  
 1 Raja-raja 8:41-43  
- TANGKAPLAH RHEMA INI: BERDOALAH DI RUMAH 

INI, MAKA TUHAN KIRANYA MENDENGARKAN DI 
SORGA! 

B. 1 Raja-raja 8:44-45  
 
III. BAGAIMANA KITA BISA MENINGKATKAN KONEKSI 

HATI KITA DENGAN RUMAH TUHAN? 
1. MEMUTUSKAN UNTUK TERTANAM LEBIH DALAM. 
 Bukan sekedar jadi anak, tetapi jadilah anak yang 

terkoneksi dengan keluarga rohaninya. 
2. MENGEMBANGKAN HATI YANG MEMILIKI LEBIH 

LAGI. 
 Matius 6:21  
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, bagaimana koneksi Anda 
dengan Rumah Tuhan hari-hari ini? Mengapa? Berikan 
alasan dan akibat atau faedah yang Anda terima? 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan respon seperti apakah yang akan 
lakukan sehingga koneksi hati dan hidupmu akan Rumah 
Tuhan semakin dalam dan membawamu pada cinta 
akan Tuhan dan RumahNya yang lebih lagi? 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. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
2. Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta 

jiwa diselamatkan 
3. Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta 

pelayan Tuhan Keluarga Allah 
4. Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh 

pelayan Tuhan 
5. Kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat meresponi 

sehingga menerima anugerah Tuhan 
6. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 
7. Unlimited Conference 13-15 September 2022 

supaya terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat 
8. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
9. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

 
BERANI MELANGKAH JANJI IMAN MAKA TUHAN 
BERKATI PEKERJAAN DAN USAHA 
 
Shalom saudara, perkenalkan saya Daniel, berawal saat 
kuliah semester 6 atau 7 saya memutuskan untuk hidup 
mandiri dan tidak bergantung pada kedua orangtua 
saya. Saya mulai buka usaha kaos polos di Surabaya 



secara online. Usaha saya cukup maju namun tahun 
2020 pandemi masuk ke Indonesia, usaha saya mulai 
merosot dan pernah saya tidak makan selama 3 hari.  
Saya mulai membuat 40 surat lamaran dan saya kirim ke 
berbagai perusahaan, saya yakin pasti saya diterima di 
salahsatu perusahaan karena mengingat saya lulusan 
dari kampus yang baik. Namun di luar pemikiran saya 
ternyata dari 40 perusahaan yang saya masuki CV, saya 
tidak diterima. Saya mulai putusasa namun puji Tuhan 
saat itu di gereja kita ada khotbah, dalam khotbah itu 
dikatakan aka nada terobosan bagi pekerjaan, saya 
tangkap dan Imani.  
Lalu saya mulai cari loker kembali dan saya dapat 1 
lowongan pekerjaan, saya coba melamar di sana namun 
1 Minggu setelah itu belum ada kabar.  
Minggunya saya pelayanan sebagai body voice dan ada 
gerakan janji iman untuk LED gereja Surabaya. Saya 
tergerak untuk memberikan janji iman. Saya buka 
dompet saya adanya 27.000. Saya katakan sama Tuhan, 
“Tuhan ini yang terbaik yang saya punya, saya berikan 
pada Tuhan.” Lalu saya mendapat ayat Mazmur 121:1-
2, saya merasa ada bisikan andalkan Tuhan. Lalu dua 
hari setelah itu ada telf ternyata dari seorang 
supervisior dan beliau katakan bahwa keesokan harinya 
saya disuruh masuk bekerja. Bukan hanya itu, usaha 
kaos saya juga mulai rame lagi, banyak pesanan dari 
mana-mna. Puji Tuhan, pertolonganku datangnya dari 



Tuhan. Tangkap setiap rhema yang Tuhan berikan, tetap 
beribadah dan Tuhan memberkati.. 
 
Narasumber Kesaksian : Daniel – KA Surabaya. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota 
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan dan 
program yang sedang dijalankan di gereja kita.    
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


