


21 AGUSTUS 2022 

 

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. Dihadapan Tahta (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: BERSINAR BAGI TUHAN 
Petunjuk: Pemimpin ice breaker menyediakan 3 batang 
lilin, sebatang kapur tulis, tiga buah kursi. Pemimpin 
permainan membagi para anggotanya menjadi 3 
kelompok dengan jumlah yang sama banyaknya. 
Kemudian ia memberikan sebatang lilin kepada setiap 
kelompok. Setelah itu pemimpin membuat sebuah garis 
lurus menuju ke kursi dan pada ujung yang lain setiap 
kelompok berdiri dengan berbaris. 
Anggota pertama dari setiap kelompok diminta untuk 
membawa lilin yang sedang menyala menuju kursi. Lalu 
mereka berjalan mengelilingi kursi itu dan kembali lagi 
ke tempat semula. Setelah itu mereka memberikan lilin  



kepada orang kedua dari masing-masing kelompok. 
Demikianlah seterusnya sampai semua orang mendapat 
giliran. 
Jika pada waktu berjalan lilin itu mati, maka merka harus 
mulai lagi dari orang yang pertama. Kelompok yang 
paling cepat menyelesaikan tugasnya dan membawa 
kembali lilin tersebut dengan tidak mati, itulah yang 
menjadi pemenangnya. 
Tujuan: Mengajarkan kepada setiap kita agar 
menerapkan Matius 5:16: “Demikianlah hendaknya 
terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya 
mereka melihat perbuatanmu yang baik dan 
memuliakan Bapamu yang disurga.”  
 

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 #3 
GOLD STANDARD - STANDAR EMAS 
   
I. KALAU CINTA, PASTI RINDU MEMBERI YANG 

TERBAIK. 
A. 1 Tawarikh 29:1-4 



B. DAUD BERKATA: DENGAN SEGENAP KEMAMPUAN 
AKU TELAH MENGADAKAN PERSEDIAAN UNTUK 
RUMAH ALLAHKU 

 
II. GOLD STANDARD BAGI TUHAN. 
a. UNTUK TUHAN KITA HARUS MEMBERIKAN 

SESUATU YANG TERBAIK. 
 Jadi standar emas bicara tentang standar yang 

mulia, standar yang terbaik, standar yang memang 
di atas-rata. 

 Belajar memberi yang terbaik buat Tuhan kita 
dengan gold standar. 

 1 Raja-raja 10:4-7 
b. JANGAN BAWA KEPADA TUHAN SESUATU YANG 

SEMBARANGAN. 
 Maleakhi 1:8   
c. GOLD DAN GOLDEN ITU BERBEDA! 
 Gold artinya emas yang memang asli dan murni. 
- Golden adalah keemasan atau sesuatu yanag mirip 

dan menyerupai emas (artinya bukan emas  
sungguhan). 

 
III. BAIK TIDAKNYA KUALITAS DI MATA TUHAN 

TERGANTUNG DARI KUALITAS HATI. 
A. Lukas 21:1-4 
 Berani all out memberi yang terbaik buat Tuhan. 
B. Maleakhi 1:14  



 Tuhan tidak berkenan dengan orang yang memberi 
dengan sembarangan.  

     
PERTANYAAN: Mengapa sebagai anak-anak Tuhan, kita 
harus memiliki STANDAR EMAS dalam 
mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Jelaskan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki 
standar/kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan? 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. 10 Hari Doa Puasa 1-10 September 2022 dalam 

rangka HUT Gereja Ke-33 



8. Unlimited Conference 13-15 September 2022 
supaya terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat 

9. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
10. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

 
JANJI IMAN MEMBAWA MUJIZAT PEMBALIKKAN 
 
Shalom, saya Ibu Dewi Anggota Gereja Internet dari 
Manado. Dalam kesempatan ini saya mau bersaksi 
tentang mujizat Tuhan yang luarbiasa dalam hidup kami 
sekeluarga. 
Singkat cerita, saya itu mempunyai hutang yang cukup 
besar dan belum bisa kami selesaikan. Setiap ada 
komsel saya selalu katakan saya bebas dari belenggu 
hutang. Dan saya selalu profetik setiap hari berulang kali 
“bulan Juli 2022 saya bebas hutang!” 
Puji Tuhan! TUHAN sungguh dahsyat dan sangat  ajaib! 
Tanggal 30 Juni jam 11 malam  Tuhan mengatakan akan 
menyediakan dana yang sangat besar (kredit rumah) 
sebesar 832 juta. 
Tepat tanggal 1 Juli uang ditangan saya, dan saya 
langsung hubungi bank untuk melunasi. Dan saya minta 
pengurangan sesuai dengan dana yang ada, dan hari itu 
juga saya sudah selesaikan semua hutang. LUNAS! 
Ini betul-betul diluar pemikiran saya, saya sampai 
gemetar, TUHAN LUAAAAR BIASA! Sampai saat ini saya 



bahagia sekali bisa bebas dari belenggu hutang. Saya 
percaya kesaksian saya akan membangkitkan iman kita 
semua. Saya tangkap janji Tuhan tahun 2022 terjadi 
mujizat besar! Dan saya tetap percaya masih ada 
Kanaan-kanaan baru yang akan kita rebut! Amin. Tuhan 
Yesus Memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Dewi – GI KA Manado. 
 
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) 


