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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. Biarlah roh-mu 

menyala-nyala   
2. Datanglah dan 

Bertahta  
 

3. Lapangkanlah 
tempat kemahmu 

4. Kusiapkan hatiku 
Tuhan tuk dengar 
firmanMU

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 menyiapkan hati untuk level 
tanggung jawab yang lebih besar. Terus jaga hidup 
kita tetap kudus dan berkenan di hadapanNya. 
Belajar melihat segala pekerjaan Tuhan sebagai 
sebuah kehormatan dan terus jaga api Roh dalam 
diri kita tetap menyala di hadapanNya.        

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

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



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

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

6. 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    : PANEN JAGUNG                           
Petunjuk : Dipimpin oleh pemimpin ice breaker, bagi 
anggota kelompok sel menjadi 2 kelompok (kelompok 
1 dan kelompok 2). Siapkan pertanyaan seputar prinsip 
12/tentang cell group, dll. Kemudian sediakan butir-
butir jagung secukupnya. Pemimpin ice breaker 
memberikan pertanyaan rebutan kepada 2 kelompok 
tersebut, bilamana seorang pemain (salah satu 
kelompok) menjawab pertanyaan dengan tepat, ia 
boleh mengambil jagung yang disediakan dan 
mengumpulkannya di kelompoknya. Sebutir jagung 
bernilai 10 point. Bila pemain tersebut gagal sedangkan 
kelompok lain dapat menjawabnya, maka kelompok 



yang berhasil itu boleh mengambil tumpukan jagung 
lawan. (Pertanyaan disesuaikan dengan tema).          
Tujuan     : Melatih pengetahuan kerohanian kita dan 
melatih kerjasama antar kelompok.  
    
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 #4 - LEVEL LEBIH TINGGI #4 

GREATER RESPONSIBILITY - TANGGUNG JAWAB LEBIH 
BESAR         

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘HIGHER LEVEL #4 - LEVEL LEBIH TINGGI #4’ 
dengan tema ‘GREATER RESPONSIBILITY - TANGGUNG 
JAWAB LEBIH BESAR’                  
   
I. TUHAN MAU MEMPERCAYAKAN TANGGUNG 

JAWAB YANG LEBIH BESAR. 
a. TUHAN MAU KITA NAIK LEVEL DALAM HAL 

TANGGUNG JAWAB. 
 Ulangan 28:13   



b. Masalahnya banyak orang kalau BICARA BERKAT 
SANGAT ANTUSIAS, tetapi begitu BICARA 
TANGGUNG JAWAB MENGHINDAR! 

c. NAIK LEVEL LEBIH TINGGI = SIAP TANGGUNG 
JAWAB LEBIH BESAR. 
 Kita harus BERTUMBUH DALAM TANGGUNG 

JAWAB, sebab LEVEL TANGGUNG JAWAB  
SESEORANG MENANDAKAN KEDEWASAAN 
ORANG TERSEBUT. 

 Yesaya 49:6   
- Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia 

sehari-hari: Tuhan berkata kepadaku,”TUGAS 
YANG LEBIH BESAR MENANTI ENGKAU, hai 
hamba-Ku; kau tidak hanya akan 
memulangkan sisa keturunan Yakub dan 
memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tetapi 
Kujadikan pula terang bangsa-bangsa, supaya 
seluruh dunia diselamatkan.” 

PERTANYAAN: Mengapa Tuhan ingin Anda 
mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang lebih 
besar lagi? Langkah apa yang dapat Anda ambil untuk 
menerima tanggung jawab tersebut? Sharingkan!  
 
II. RAHASIA MENERIMA TANGGUNG JAWAB DAN 

KEPERCAYAAN YANG LEBIH BESAR DARI TUHAN. 
1. PERBESAR KAPASITAS HATI UNTUK BAYAR 

HARGA. 



a. LEVEL KESIAPAN KITA UNTUK MENERIMA 
TANGGUNG JAWAB, SANGAT MENENTUKAN 
LEVEL KEPERCAYAAN YANG TUHAN MAU 
BERIKAN PADA KITA. 

b. Matius 21:28-30    
  Ester 4:13-14    

2. SUCIKAN DIRI DARI HAL-HAL YANG JAHAT.  
a. 2 Timotius 2:20-21    

3. LIHATLAH TANGGUNG JAWAB SEBAGAI 
KEHORMATAN DAN BUKAN BEBAN. 
a. Hamba dengan 5 talenta melihat 

kepercayaan tuannya sebagai kehormatan. 
Hamba dengan 1 talenta melihat tugas dari 
tuannya sebagai beban! 

b. Ciri-ciri seseorang bisa melihat tanggung 
jawab sebagai berkat adalah dia MEMILIKI ROH 
YANG MENYALA-NYALA. 

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan ini, langkah dan komitmen apakah yang 
akan Anda lakukan untuk meresponinya? Sharingkan 
faedah yang Anda dapatkan setelah Anda mau 
meresponi firman Tuhan ini!                         
 
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) 


