


18 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. Lapangkan Tempat Kemahmu-Praise (KA Worship) 
3. Taat PerintahMu Tuhan 
4. Lapangkanlah Tempat Kemahmu-Worship (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: TAAT KEPADA PEMIMPIN 
Petunjuk: Pemimpin Icebreaker berbicara kepada 
seluruh anggota kelompok sel kemudian ada salah 
seorang anggota kelompok sel yang menanyakan dari 
apa yang dibicarakan oleh pemimpin Icebreaker tadi 
dan jawaban yang keluar dari pemimpin Icebreaker 
harus dilakukan oleh semua anggota kelompok sel. 
Contoh : 
P Icebreaker       : “ Saya mau pergi ke pasar ! “ 
Anggota A : “ Beli apa ? “ 



P Icebreaker : “ Beli Kipas (sambil memberi contoh 
gerakan mengipas)!” 
Anggota : (Seluruh angota menirukan gerakan 
mengipas) 
P Icebreaker : “ Saya mau pergi ke pasar lagi ? “ 
Anggota B : “ Beli apa ? “ 
P Icebreaker : “Beli Yoyo (Sambil memberi contoh 
gerakan memainkan yoyo) !” 
Anggota : (Seluruh Anggota menirukan gerakan bermain 
yoyo tanpa meninggalkan permainan pertama)  
P Icebreaker : “ Saya mau pergi ke pasar lagi ? “ 
Anggota C : “ Beli apa ? “ 
P Icebreaker : “ Beli Kuda ( Sambil menirukan gerakan 
naik kuda) “ 
Anggota : (Seluruh Anggota menirukan gerakan-gerakan 
naik kuda tanpa meninggalkan permainan sebelumnya)  
Tujuan: Dari Icebreaker diatas dapat kita ketahui akan 
arti penting ketaatan kepada pemimpin/TUHAN. 
Meski sesulit apapun perintah yang harus kita lakukan 
apabila kita taat kepada pemimpin pasti Tuhan akan 
memampukan kita. 
 

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 #3 - UKURAN SUPER BESAR #3  

THE WAY GOD WORKS - CARA TUHAN BEKERJA 
 
I. RHEMA KORPORAT & RHEMA PRIBADI. 
A. Ada dua macam rhema: 
 Yang pertama; rhema secara korporat/rhema yang 

Tuhan berikan kepada gereja kita.  
 Yang kedua; rhema pribadi. 
B. Jangan biarkan rhema dari Tuhan mati. 
 Rhema itu harus terus hidup, bertahan dan terus 

mengobarkan roh, akhirnya rhema itu bisa menjadi 
daging/kenyataan. 

 Ibrani 4:12a SEBAB FIRMAN ALLAH HIDUP dan kuat 
dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua 
mana pun;  

 
II. CARA TUHAN BEKERJA; MELALUI KETAATAN. 
a. Taati saja semua yang sudah Anda dapatkan dari 

rhema petunjuk Roh Kudus. 
b. KETAATAN; RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT! 
1. Tuhan bisa bekerja tanpa menyuruh kita lakukan 

apa-apa. 
2. Tuhan Yesus bekerja setelah melihat tindakan 

iman yang radikal. 
3. Tuhan Yesus bekerja melalui ketaatan seseorang!  
 Lukas 17:12-14  
 



III. TAAT SEKALIPUN BELUM MELIHAT. 
a. Yesaya 54:2-3  
b. KETAATAN BANYAK KITA LIHAT DALAM KISAH 

ALKITAB. 
 Yosua dan orang Israel mau menyeberangi sungai 

Yordan yang sedang meluap besar. 
 Elisa menyuruh janda nabi untuk mengumpulkan 

bejana-bejana kosong lalu setelah itu baru 
menuangkan minyak ke semua bejana itu. 

 Tuhan memberikan instruksi melalui Elisa untuk 
menyelamatkan raja Yosafat yang saat itu sedang 
membutuhkan air di tengah peperangan melawan 
raja Moab. 

 Ketika Yesus diundang dalam perjamuan kawin, 
ternyata anggur pestanya nyaris habis. Lalu Tuhan 
Yesus mulai melakukan sesuatu. 

 Ini bicara tentang kapasitas ketaatan yang harus full 
dan jangan setengah-setengah. 

 Upah ketaatan adalah supersize miracle! 
 Naaman, seorang panglima yang kena kusta. Elisa 

menyuruhnya untuk mandi di sungai Yordan 
sebanyak 7 kali. 

 Ketaatan selamanya membawa kita dalam dimensi 
Keajaiban Supersize!  

     
PERTANYAAN: Rhema apakah yang Tuhan berikan 
padamu di tahun 2022 ini? Sudahkan Anda dengan taat 
melakukan rhema Tuhan tersebut? Mengapa dan 



perbuatan besar apa yang sudah Tuhan kerjakan? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan sehingga Tuhan bekerja secara luarbiasa 
di dalam hidupmu? 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 

GLOBAL 
7. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1.000 gereja lokal 
8. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
 

 

 



KESAKSIAN: 

 
BERANI TAAT MENAIKKAN JANJI IMAN & 

PERPULUHAN 
MAKA TUHAN BERKATI USAHA CATERING 

 
Shalom nama saya Titus Dwi saya Pendoa ISS dan sudah 
bergabung dalam kelompok sel. Saya mau bersaksi kasih 
Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. 
Di awal Tahun 2022 dimana perekonomian belum 
begitu bagus karena terdampak covid. Di Tahun ini pula 
tanggungan di bank harus mulai dibayarkan Full, saya 
sempat kuatir apa bisa? 
Waktu terus berlalu dan saya seperti biasa 
mempersembahkan persepuluhan dan janji iman, pada 
waktu itu memang belum ada gerakan untuk janji iman. 
Dan saat Gereja mengumumkan untuk membangun 
PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS GLOBAL, pas sekali 
waktu itu saya pelayanan ISS duduk di depan mimbar 
Pak Obaja bilang bahwa ini proyek besar butuh dana 
besar yang intinya bahwa siapa saja yang tergerak boleh 
menabur benih Profetik. Dan saat itu Tuhan berkata 
tambahkan lagi persepuluhanmu dan janji imanmu. 
Tidak mudah untuk melakukannya tetapi TUHAN itu 
TAHU saat kita melakukannya dengan hati, saat belajar 
taat.  
Woow!!! Dashyat  penyertaan Tuhan dalam hidup kita, 
sekali lagi TUHAN tidak mau berhutang, Tuhan 



memberkati keluarga kami secara Luarbiasa, pesanan 
katering kami diluar dugaan. Minggu demi minggu 
banyak yang order yang datang. Tuhan sungguh dahsyat 
dan heran ketika kita mau belajar untuk taat kepada 
Tuhan. Amin! 
 
Narasumber Kesaksian : Titus Dwi - Pendoa ISS KA Solo 
 
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) 


