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S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut): 
1. Allah bangkit, 

bersoraklah  
2. Api kemulianNya  
 

3. LawatanMu (lagu 
thema HUT) 

4. Kemuliaan bagi Allah 
di tempat yang Maha 
Tinggi

DOA SYAFAAT (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak, menggerakkan & memimpin 
serta memberi aba-aba kepada anggota Kelompok Sel 
untuk berdoa syafaat bersama-sama. 
1. Berdoa bagi setiap kita; jemaat dan pelayan Tuhan, 

untuk belajar terus menguatkan dan meneguhkan 
kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga semua 
yang baik yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah, 
tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya digenapi 
bagi kita.       

2. HUT ke-29 gereja kita dan UC, serta Doa Puasa dan 
Lawatan Roh Kudus 10 hari (1-10 September 2018) 
supaya lawatan serta karya Tuhan sungguh-sungguh 
nyata di tengah-tengah kita. 

3. Tuaian jiwa-jiwa yang sangat banyak sungguh-
sungguh terjadi. 



4. Bangsa kita Indonesia supaya sungguh-sungguh 
mengalami kairos Tuhan, serta berdoa untuk setiap 
proses dan penyelenggaraan PilPres 2019  

5. Keluarga Allah Global: Lawatan Tuhan turun atas 
gereja kita Keluarga Allah serta kesatuan dalam 
gereja dan pelayanan kita. 

6. Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

7. Pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di 
Kartu Penuai, serta pemulihan Study, Pekerjaan, 
Keuangan, Keluarga, Rohani, Pelayanan, Kekudusan 
dan Open heaven bagi setiap jemaat dan gereja. 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul    : MEMAHAT PATUNG                           
Petunjuk : Pemimpin ice breaker memilih 4 anggota 
kelompok sel untuk tampil ke depan. Pilih dua orang 
untuk menjadi pemahat patung, dua orang lainnya 
menjadi patung itu sendiri. Minta pemahat patung 
untuk mulai bekerja menjadikan patung itu sesuai 
dengan keinginannya dengan cara membimbing posisi 
kepala, kaki, tangan, tubuh patungnya (misal : tangan 
kanan ke atas, tangan kiri memegang kepala, lutut 
kanan bertumpu di lantai, kepala belok ke kiri, dsb). 
Minta patung untuk menuruti semua posisi yang 



diminta oleh pemahat (selama proses, pemahat dan 
patung tidak boleh saling berbicara). 
Bentuklah/buatlah pahatan patung sebaik mungkin. 
Setelah selesai, Ajukan pertanyaan kepada patung 
“Apakah menyenangkan untuk dibentuk sedemikian 
rupa?” Ajukan juga pertanyaan kepada pemahat 
“Bagaimana saat patung taat untuk dibentuk dan 
apakah Anda puas dengan hasil pahatan Anda saat 
patung itu taat untuk dibentuk?”      
Tujuan     : Ketaatan membuahkan kemenangan.  
    
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? 

 
HIGHER LEVEL #1 - LEVEL LEBIH TINGGI #1 

GREATER GLORY - KEMULIAAN LEBIH BESAR        
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘HIGHER LEVEL #1 - LEVEL LEBIH TINGGI #1’ 
dengan tema ‘GREATER GLORY - KEMULIAAN LEBIH 
BESAR’               
   



I. TUHAN SEDANG BAWA GEREJA KITA MASUK KE 
HIGHER LEVEL. 
a. TUHAN AKAN BAWA GEREJA KITA TETAP NAIK 

DAN TIDAK TURUN! 
 Hagai 2:9  -- The glory of this latter temple 

shall be greater than the former! Kemuliaan 
Rumah Tuhan yang akan datang akan jauh lebih 
besar daripada sebelumnya! 

b.  ‘DIBAWA KE HIGHER LEVEL’ artinya Tuhan tidak 
berhenti bekerja dalam hidup kita,  
 TERUS DIPAKAI TIDAK SAMA DENGAN 

PERNAH DIPAKAI. 
c. KESIAPAN KITA SANGAT MENENTUKAN SEBERAPA 

BESAR KEMULIAAN YANG AKAN KITA ALAMI DI 
LEVEL BERIKUTNYA DALAM HIDUP KITA! 
 1 Samuel 18:25-27  

d. HANYA GEREJA YANG SIAP, YANG DIBAWA 
TUHAN MASUK DALAM KEMULIAAN YANG LEBIH 
BESAR! 

PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin 
membawa kita dan gereja kita ke level yang lebih tinggi 
lagi? Apa yang harus dipersiapkan agar Anda dapat 
masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang lebih besar? 
Sharingkan!  

 
II. KUNCI SUKSES MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK 

MASUK KEMULIAAN LEBIH BESAR. 



1. BELAJAR MENANTI-NANTIKAN TUHAN SAMPAI 
MENDAPATKAN HIKMAT DAN KUASA TUHAN.  

2. BELAJAR BEKERJA KERAS SEPERTI SEOLAH-OLAH 
KEMENANGAN BERGANTUNG PADA USAHA KITA, 
DI WAKTU YANG SAMA, BERDOA KERAS KARENA 
MEMANG KEMENANGAN HANYA BERGANTUNG 
PADA TUHAN.  

3. BELAJAR MENEGUHKAN DAN MENGUATKAN 
HATI DI MASA-MASA PALING SUKAR.  
 Baca Yosua 1:6-9  
 Yosua 23:14 

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan ini, langkah dan komitmen apakah yang 
akan Anda lakukan, sehingga setiap kita siap untuk 
masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi? 
Tuliskan dan Sharingkan kepada teman-teman 
kelompok sel Anda!                          
 
Pertanyaan: Siapa yang sudah melakukan dan 
mengalami anugerah setelah melakukan Firman 
Tuhan ini? 
 Anggota yang sudah melakukan dan mengalami 

anugerah setelah melakukan Firman tersebut 
diminta untuk bersaksi satu-persatu. 
- Kalau ternyata tidak ada anggota yang sudah 

melakukan dan mengalami anugerah setelah 
melakukan Firman tersebut, maka pemimpin 
aplikasi Firman dan KKS yang bersaksi (maka, 



inilah pentingnya pemimpin aplikasi Firman dan 
KKS sebelumnya sudah sungguh-sungguh 
melakukan Firman Tuhan yang akan 
disharingkan).  

 Lalu pakailah kesaksian-kesaksian itu untuk: 
1. Meneguhkan Firman Tuhan.  
2. Menunjukkan faedahnya melakukan Firman 

Tuhan. 
3. Menanyakan bagaimana caranya mereka bisa 

melakukan Firman Tuhan tersebut.  
Mendorong semua yang hadir melakukan Firman 
Tuhan sehingga semua mendapat anugerah. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


