


25 SEPTEMBER 2022 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 

Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Tak Ada Tandingannya (KA Worship) 
2. Lapangkan Tempat Kemahmu-Praise (KA Worship) 
3. Dihadapan Tahta (KA Worship) 
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: GELAS BERJALAN 
Petunjuk: Sebuah gelas yang diisi air setengah. 5 
potongan kertas kosong dan 5 kertas yang bertuliskan 
sebuah perintah untuk ditirukan. Potongan-potongan 
kertas itu dilipat agar tidak kelihatan tulisannya, setelah 
itu ditempelkan pada gelas dengan selotip (kertas yang 
berisi tulisan bisa berisikan perintah tentang kisah dari 
Alkitab dengan sebuah cerita yang bisa ditirukan). 
Sebuah alat musik atau HP untuk memutar lagu rohani. 
Para anggota duduk membentuk lingkaran dan 
pemimpin berada di tengah-tengah untuk memimpin 



jalannya permainan. Bila musik berbunyi, gelas itu 
dijalankan secara berantai (dari satu orang kepada 
orang lain).Tetapi bila musik berhenti, gelas itu juga 
berhenti. Orang yang terakhir memegang gelas itu 
diminta untuk membuka salah satu kertas yang  
tertempel pada gelas tersebut dan melakukan apa yang 
diperintahkan disitu, tetapi jika kertas itu kosong maka 
lewat dan gelas diputar kembali. Tidak ada yang boleh 
tahu kertas itu kosong atau berisikan tulisan (untuk 
melatih rasa hormat dan kejujuran kepada pemimpin 
ice breaker). Selama permainan gelas ini berlangsung, 
air dalam gelas itu tidak tidak boleh tumpah, dan 
jalannya itu juga harus berurutan, tidak boleh 
melompat-lompat. 
Tujuan: Mengajarkan kepada kita bahwa setiap 
perintah yang telah difirmankan Tuhan harus 
diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Melalui 
permainan ini kita juga diajar utuk bertanggung jawab, 
hormat dan jujur atas setiap hal yang sudah 
dipercayakan kepada kita dan berdisiplin dalam  
bertindak walaupun hal itu mungkin tidak 
menyenangkan atau tidak kita sukai. 
 

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 #4 – UKURAN SUPER BESAR #4 
LARGER AND WIDER - LEBIH BESAR DAN LEBIH LUAS 
 
 Yesaya 54:2-3 2 Lapangkanlah tempat kemahmu, 

dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, 
janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali 
kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-
patokmu! 3 Sebab engkau akan mengembang ke 
kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh 
tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-
kota yang sunyi. 

 2 RAHASIA ILAHI MENJADI LEBIH BESAR LEBIH 
LUAS 

 
I. RASA HORMAT. 
a. Kejadian 9:20-27  
 RASA HORMAT AKAN MENDATANGKAN 

SPIRITUAL BLESSING YANG BESAR. 
b. HORMATI TUHAN DENGAN CARA HIDUP 

MENJAUHI DOSA. 
 Yosua 7:19  
 Dosa akan mengurangi dan memperkecil hidup 

kita. 



- 1 Samuel 2:30  
c. HORMATI TUHAN MELALUI IBADAH KITA 

KEPADANYA. 
 Maleakhi 3:13-14, 16-17 
 Yesaya 58:13-14  
 Keluaran 34:23-24  
 BAHKAN BUKAN HANYA HORMAT KEPADA 

TUHAN, TETAPI HORMAT KEPADA MANUSIA. 
- Hormati juga orangtuamu  
- hormati pemimpinmu 
- Hormati orang yang sepantaran dan selevel 

denganmu 
- Bahkan hormati orang yang ada di bawahmu 
 
II. KEJUJURAN. 
a. Amsal 14:11 Rumah orang fasik akan musnah, 

tetapi kemah orang jujur akan mekar. 
 HIDUP BERSIH DAN PENUH INTEGRITAS DENGAN 

HATI NURANI YANG MURNI. 
b. Ayub 8:6-7  
 KUNCINYA HIDUP BERSIH DAN JUJUR! 
 Kejadian 32:9-10  
     
PERTANYAAN: Sebagai anak-anak Tuhan mengapa kita 
harus memiliki sikap hormat dan kejujuran kepada 
orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita? 
Jelaskan alasannya! 



APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan setiap 
kita bisa semakin memiliki hidup yang diberkati dan 
menjadi berkat serta dipakai Tuhan lebih besar dan luas 
lagi untuk kemuliaan 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 

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

 

 



KESAKSIAN: 

 
MENANGKAP RHEMA DI UC 2022 & TUHAN 
SEMBUHKAN LUTUT TANPA OPERASI 
 
Shalom Pak Obaja, terima kasih buat firman Tuhan yang 
sangat memberkati selama UC kemarin. Hari ini salah 
satu rhema yang disampaikan bahwa kita akan melihat 
mujizat tidak masuk akal dan membuat kita berkata 
"koK bisa yaa..." benar-benar saya alami. 
Hari Selasa (sebelum UC) saya periksa ke dokter karena 
lutut kiri saya sudah hampir sebulan sakit dan makin 
lama makin memburuk, hasil pemeriksaan dokter saya 
mengalami retak dibagian tempurung lutut kiri dan 
harus segera di operasi. Jujur saya kaget dan tidak siap 
mental untuk menjalani operasi. Saat itu saya berpikir 
kalau saya operasi berarti saya tidak bisa ikut UC karena 
harus istirahat minimal seminggu setelah operasi. 
Akhirnya saya memutuskan untuk operasi hari Jumat 
saja setelah UC karena saya yakin Tuhan akan 
melakukan sesuatu bagi saya selama UC dan saya tidak 
ingin melewatkan momen UC ini dengan terbaring di 
rumah sakit. Selasa malam itu hampir saya tidak bisa 
tidur karena pikiran saya kacau dan seolah-olah seluruh 
persendian tulang saya rasanya ngilu. 
Rabu pagi sewaktu bangun pagi, kondisi lutut saya 
makin parah, bengkak, lebam dan panas. Lalu saat itu 
saya berdoa minta Tuhan sembuhkan dan saya tolak 



intimidasi iblis akan keadaan lutut saya yang memburuk. 
Saya perkatakan pada lutut saya bahwa lutut saya akan  
sembuh tanpa operasi. 
Rabu malamnya sewaktu KKR, Pak Jonatan 
menubuatkan bahwa mulai malam itu 14 September 
2022 tidak henti-hentinya kita akan berkata "kok bisa 
yaa.." saat itu saya percaya dan saya aminkan terjadi 
dalam hidup saya. Selama acara UC berlangsung saya 
beberapa kali harus naik turun tangga dan itu membuat 
lutut saya sakit tapi saya tetap perkatakan bahwa lutut 
saya akan Tuhan sembuhkan.  
Jumat pagi sebelum ke rumah sakit, saya berdoa 
memohon Tuhan sembuhkan tanpa operasi tapi jika 
seandainya Tuhan izinkan saya tetap harus menjalani 
operasi, saya tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dan 
menyertai saya. 
Setelah selesai rontgen, dokter menjelaskan bahwa 
retak/patah tulang saya tidak ada, bahkan sempat 
beberapa kali dokter mengecek ulang hasil rontgen dan 
beliau berkata "kok bisa ya.." 
Saya tanya ke dokter “jadinya gimana dok? Dokter 
menjawab “Semua normal dan tidak perlu operasi?” 
Dokter bilang “iya ini tulang nya bagus, kok bisa ya..” 
Bahkan dokter sempat bercanda, “ini gak ketuker hasil 
rontgen pasien lain kan?” Atau salah rontgen lutut yang 
satunya?” Berkali-kali dokter tadi bilang “kok bisa ya.”  
Sewaktu saya keluar dari ruangan, tiba-tiba saya 
teringat perkataan Pak Jonatan bahwa kita akan tidak 



henti-hentinya berkata “kok bisa ya.” Saya sangat amat 
bersukacita sekali dan saya percaya ini baru awal 
mujizat yang luar biasa terjadi, pasti masih akan banyak 
hal-hal yang akan lebih spektakuler Tuhan kerjakan 
dalam hidup saya. 
Terima kasih atas berkat rohani yang Pak Obaja berikan 
selama ini. Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Natalin - Fulltimer 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) 


