


11 SEPTEMBER 2022 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Breakthrough (KA Worship) 
2. Api Kerasulan (KA Worship) 
3. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
4. Lapangkanlah Tempat Kemahmu (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: BERANI TERIMA TANTANGAN UNTUK MENJADI 
BESAR 
Petunjuk: Pemimpin membuat 6-7 karton yang ditulisi 
angka dan di balik salah satu karton itu ditulisi 
“MENJADI LEBIH BESAR DI DALAM TUHAN” (tanpa 
sepengetahuan anggota). Setiap anggota ditantang 
untuk memilih angka yang tertulis di karton (angka yang 
dipilih setiap anggota boleh sama). Anggota yang 
berhasil memilih karton bertuliskan “MENJADI LEBIH 
BESAR DI DALAM TUHAN” berhak mendapat hadiah, 
tetapi anggota yang salah memilih harus mau diberi 
hukuman apapun.  



Tujuan: Untuk mengajar setiap orang berani menerima 
RHEMA TUHAN “MENJADI LEBIH BESAR DI DALAM 
TUHAN” sehingga akan mendapat banyak mujizat dan 
anugerah dalam hidupnya. 
 

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? 
 
SUPERSIZE #2 - UKURAN SUPER BESAR #2 
CHOOSE BIG!!! - PILIH BESAR!!! 
   
I. DALAM HIDUP, KITA PUNYA 2 PILIHAN: JADI 

BESAR ATAU JADI KECIL! 
a. Ulangan 30:15,19  
 SEMUA PILIHAN KITA SANGAT MENENTUKAN 

HIDUP KITA AKAN JADI SEPERTI APA. 
b. PILIHLAH UNTUK JADI BESAR! 
 
II. 2 KUNCI UNTUK JADI BESAR. 
1. PRAY BIG! 
 NAIKAN DOA DENGAN IMAN YANG BESAR, UNTUK 

TUJUAN YANG BESAR! 
- Mazmur 2:7-8  



- Terjemahan the Message : Let me tell you what 
God said next. HE SAID,”YOU’RE MY SON, AND 
TODAY IS YOUR BIRTHDAY. WHAT DO YOU WANT? 
NAME IT: NATIONS AS A PRESENT? CONTINENTS AS 
A PRIZE? 

- Mazmur 72:8-13  
2. PAY BIG! 
 SALAH SATU KUNCI UTAMA HIDUP BESAR; BERANI 

BAYAR HARGA LEBIH BESAR! 
- TUHAN MAU KITA BERANI MENABUR DENGAN 

SEGENAP. 
 BERANI BAYAR HARGA UNTUK MENERIMA RHEMA 

DAN PENGURAPAN. 
 Semua orang yang terima pengurapan, akhirnya 

mengalami lompatan besar dalam hidupnya!  
     
PERTANYAAN: Jika saat ini Tuhan hanya memberikan 2 
pilihan kepada Anda, pilih menjadi besar atau menjadi 
kecil dalam pekerjaan Tuhan yang saat ini sedang 
dipercayakan atas gereja melalui hidupmu, maka 
menjadi seperti apakah yang Anda akan pilih dan 
pastinya dengan sebuah komitmen yang harus Anda 
lakukan juga? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Jika Anda memilih untuk menjadi besar atas 
setiap janjiNya dalam hidupmu dan dalam 
pekerjaanNya di bumi ini, maka langkah dan komitmen 
seperti apakah yang akan Anda lakukan? Tulis dan 
jelaskan! 



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 

GLOBAL 
7. Peletakan Batu Pertama di Pusat Kegerakan Roh 

Kudus Global (13 September 2022) 
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: 

 
MENDAPAT RUMAH MUJIZAT DENGAN IMAN 
 
Beberapa waktu yang lalu kami suami-isteri berencana 
untuk mengambil perumahan sebab kerinduan kami 
untuk memiliki rumah sendiri, karena selama ini kami 
hanya tinggal di tanah kepunyaan orangtua. Singkat 
cerita kami sepakat akan mengambil perumahan dan 
mengurus semua berkas-berkas yang ada, serta kami 
sudah menyiapkan dana booking rumah tersebut. Suatu 
waktu kami pergi melihat ke tempat dimana yang akan 
nantinya menjadi rumah kami, disana saya bersama 
isteri TUMPANGKAN TANGAN DAN PERKATAKAN 
PROFETIK bahwa rumah ini akan menjadi milik kami, 
banyak jiwa yang akan diselamatkan melalui rumah ini, 
dan rumah ini akan menjadi tempat komsel perintisan 
terjadi dalam nama Yesus. 
Singkat cerita tiba saatnya kami akan akad di bank, tapi 
apa yang terjadi? dari pihak bank tidak meloloskan 
berkas kami karena dari pihak bank menemukan masih 
ada tagihan shopee pinjam yang belum dilunasi. Perlu 
diketahui bahwa tagihan shopee pinjam itu dipakai oleh 
teman isteri saya dengan memakai nama isteri saya 
senilai 6 juta lebih. Akhirnya isteri saya mengatakan 
kepada developer "sudahlah bu ga apa-apa kami belum 
lolos berkas berarti bukan berkat kami" tapi dari pihak 
developer terus "memaksa" isteri saya dengan 



mengatakan "bu pinjam aja dimana dulu, udah 
tanggung lho bu sedikit lagi rumah ini akan jadi milik 
ibu" tapi istri saya tetap katakan "sudahlah bu tidak apa-
apa kami tidak kecewa bila tidak lolos berkas & 
mendapatkan rumah itu". 
Ketika dengar tidak lolos berkas, uang booking yang 
sebelumnya kami sudah siapkan untuk biaya akad kami, 
akhirnya kami pakai untuk beli kebutuhan sehari-hari. Di 
rumah isteri saya PERKATAKAN PROFETIK yaitu isteri 
saya katakan "bila rumah itu memang Tuhan berikan 
untuk kami maka TIDAK ADA SEPESERPUN UANG AKAN 
KAMI KELUARKAN". 
Apa yang terjadi? Selang berapa waktu, pihak developer 
mengatakan kepada istri saya "bu,ayo kita ke bank 
untuk proses akad", istri saya katakan kepada developer 
bahwa "saya kan belum melunasi  tagihan shopee 
pinjam?". Tahu apa yang terjadi? Developer katakan 
"tenang saja bu nanti masalah tagihan yang 6juta lebih 
itu saya akan lunaskan pakai uang saya", istri saya kaget, 
orang yang kami tidak kenal sebelumnya dipakai oleh 
Tuhan untuk membantu kami, lalu isteri saya katakan 
kepada developer "bagaimana dengan uang booking? 
kami sudah pakai untuk beli kebutuhan sehari-hari", 
tahu tidak apa yang terjadi? Developer katakan bonus-
bonus yang ibu akan dapatkan ketika selesai akad 
rumah sudah diuangkan untuk biaya booking, 
Wooww!!! Benar terjadi kami suami-isteri 
MENDAPATKAN RUMAH MUJIZAT TANPA KELUAR 



UANG SEPESERPUN! Praise the Lord! LOMPATAN IMAN, 
LOMPATAN FINANSIAL TERJADI dalam hidup keluarga 
kami, apa yang tak pernah kami pikirkan Tuhan kerjakan 
bagi kami. 
Ini yang luar biasa, ketika hari minggu saya pergi ibadah 
GI ONSITE di tempat kediaman ibu Dewi Sangi di 
Manado, setelah selesai ibadah saya diberikan 
kesempatan untuk bersaksi tapi sebelum bersaksi saya 
diingatkan oleh Roh Kudus bahwa KAMU SUDAH 
MENABUR BENIH PROFETIK UNTUK PEMBANGUNAN 
PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS. 
Jauh sebelum kami berencana untuk ambil perumahan, 
ketika baru ada gerakan janji iman saya langsung 
MENANGKAP & MENANGGAPI KEGERAKAN JANJI IMAN 
WALAU PADA WAKTU ITU BELUM MENGERTI. 
Ternyata setelah saya merenungi bahwa rumah mujizat 
yang saya dapatkan tanpa mengeluarkan uang 
sepeserpun itu hasil dari BENIH PROFETIK yang saya 
sudah tabur dalam kegerakan JANJI IMAN. Tapi dasar 
semuanya yang saya lakukan bukan supaya diberkati 
tapi seperti khotbah bapak gembala kita, bahwa karena 
kita CINTA TUHAN DAN CINTA PEKERJAANNYA. Amin, 
Tuhan Yesus Memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Andri Tamaka - GI 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) 


