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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. Datanglah dan 

Bertahta  
 

3. LawatanMu (lagu 
thema HUT) 

4. Roh-Mu yang hidup 
(JPCC)

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, 

supaya setiap kita terus mau belajar membersihkan 
hati, menyediakan bejana yang lebih besar dan 
memperbesar komitmen kita untuk mengasihi 
Tuhan, sehingga Tuhan bisa membawa kita untuk 
terus masuk pada level yang lebih tinggi lagi dan 
kemuliaan yang semakin besar.        

2. HUT ke-29 gereja kita dan UC, 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    : GAMBAR YANG BELUM SELESAI                           
Petunjuk : Siapkan 2 gambar yang belum selesai 
(gambar yang mudah saja), 1 gambar 1 lembar kertas, 
alat tulis, dan satu penutup mata (slayer). Kemudian 
pemimpin ice breaker memilih 2 anggota kelompok sel 
nya untuk maju ke depan. Tutup mata 1 anggota dan 
anggota yang lain dibiarkan tetap terbuka/bisa melihat 
dan beri masing-masing alat tulis, serta dalam hitungan 
ketiga, mintalah mereka untuk meneruskan gambar 
yang belum selesai tersebut. Dan anggota yang lain 
memberikan arahan “yang benar dan yang salah” 



kepada anggota yang matanya ditutup Apakah yang 
terjadi? Ya, pasti anggota yang mata-nya tidak ditutup 
akan bisa meneruskan dengan benar, tetapi anggota 
yang mata-nya ditutup tidak akan bisa meneruskannya 
dan akan salah-salah, apalagi dia mendengar arahan-
arahan yang belum tentu benar.         
Tujuan     : Begitu juga dengan kehidupan rohani kita, 
apabila mata rohani kita tertutup, maka akan dengan 
mudah kita ditipu daya oleh iblis untuk melakukan 
kesalahan-kesalahan, tetapi jika mata rohani kita 
terbuka, kita akan dapat melihat petunjuk Tuhan 
sehingga kita tidak mudah dipermainkan oleh iblis.   
    
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 #2 - LEVEL LEBIH TINGGI #2 

GREATER ANOINTING - URAPAN LEBIH BESAR         
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘HIGHER LEVEL #2 - LEVEL LEBIH TINGGI #2’ 
dengan tema ‘GREATER ANOINTING - URAPAN LEBIH 
BESAR’                



   
I. GREATER ANOINTING MEMBAWA KITA NAIK KE 

HIGHER LEVEL! 
a. SEBELUM MEREBUT TANAH KANAAN, YOSUA 

HARUS MENYEBERANGI SUNGAI YORDAN, 
MOMEN DI MANA TUHAN MENAMBAHKAN LEVEL 
PENGURAPAN YANG LEBIH BESAR KEPADA 
YOSUA! 
 Yosua 1:1-2    
 YORDAN MERUPAKAN A PLACE OF 

ANOINTING/TEMPAT PENGURAPAN. 
 Yosua 3:15-16a    
- ARTINYA di tahun tuaian besar ini, Tuhan mau 

bawa kita menuju level yang lebih tinggi yang 
belum pernah kita alami sebelumnya. Tetapi 
untuk bisa sampai ke sana kita harus 
mempersiapkan diri kita untuk menerima 
greater anointing. 

b. PENGURAPAN YANG LEBIH BESAR AKAN 
MEMBAWA KITA MASUK KE LEVEL KEMULIAAN 
YANG LEBIH BESAR. 
 Pengkhotbah 9:8  Biarlah selalu putih 

pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas 
kepalamu. 
 Mazmur 92:10   Tetapi Kautinggikan tandukku 

seperti tanduk banteng, AKU DITUANGI DENGAN 
MINYAK BARU; 



PERTANYAAN: Menurut Anda mengapa setiap kita 
perlu mempersiapkan diri kita untuk menerima urapan 
yang lebih besar? Lalu Bagaimanakah Anda dapat 
mempersiapkan diri menerima urapan yang lebih besar 
itu? Sharingkan! 
 
II. BAGAIMANA KITA BISA MENERIMA URAPAN YANG 

LEBIH BESAR? 
1. BERSIHKAN HATI. 
 1 Samuel 10:5-7    
 1 Samuel 19:22-24    

2. SEDIAKAN BEJANA HATI YANG LEBIH BESAR.  
 Baca 2 Raja 4:3-4  

3. PERBESAR KOMITMEN MENGASIHI TUHAN.  
 Mazmur 69:10a  sebab cinta untuk rumah-Mu 

menghanguskan aku…  
PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengar firman 
Tuhan ini, langkah dan komitmen apakah yang akan 
lakukan, sehingga setiap kita boleh menerima urapan 
Tuhan yang lebih besar di dalam hidup kita? Tuliskan 
dan Sharingkan dengan 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) 


