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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Hari ini hari Pembebasan 
2. Tak Ada Tandingannya 
3. PertolonganMu 
4. KekuatanMu Sempurna (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: MENJADI PENOLONG 
Petunjuk: Pemimpin/KKS mengajak semua anggota 
aktif dalam diskusi tentang peran regu penolong. Ini bisa 
berbicara tentang lembaga atau perorangan. Siapakah 
yang mengurus; 
1. CUACA 
2. GEMPA 
3. BENCANA ALAM (Banjir, kebakaran gedung,  
hutan/tsunami) 
4. GUNUNG MELETUS 
Laporan; pernahkah melihat apa yang dilakukan oleh 
gereja kita sebagai bagian dari penolong? 



1. KA PEDULI 
2.BALAI PENGOBATAN 
3. DONOR DARAH 
4. DONOR PLASMA 
5. TIM BARISTA LITBANG 
Semua berjiwa sosial dan penuh bekas kasihan. Cinta 
Tuhan, merealisasikan tindakan nyata kepada orang-
orang yang memerlukan pertolongan. 
Tujuan: Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan 
maka kita akan melakukan tindakan nyata dalam kasih 
kepada sesama sehingga kita akan alami janji Tuhan 
(Amsal 3 :4) 
 

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? 
 
HELP FROM ABOVE #1 - PERTOLONGAN DARI ATAS #1 
THE DAY OF SALVATION - HARI PENYELAMATAN 

 
I. ROH KUDUS ADALAH ROH PENGHIBUR DAN ROH 

PENOLONG. 
a. JANGAN LUPA BAHWA TAHUN 2021 ADALAH 

TAHUN ROH KUDUS. 



 Yohanes 16:7  Namun benar yang Kukatakan ini 
kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika 
Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur 
itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku 
pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. 

 Kejadian 41:51 Yusuf memberi nama Manasye 
kepada anak sulungnya itu, sebab katanya: "Allah 
telah membuat aku lupa sama sekali kepada 
kesukaranku dan kepada rumah bapaku." 

 John 16:7 (NKJV)  Nevertheless I tell you the truth. 
It is to your advantage that I go away; for if I do not 
go away, the Helper will not come to you; but if I 
depart, I will send Him to you. 

 
II. SEKARANGLAH MOMEN PENYELAMATAN ITU 

DATANG DALAM HIDUP ANDA! 
a. 2 Korintus 6:2 Sebab Allah berfirman: "Pada waktu 

Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, 
dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan 
menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini 
adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari 
ini adalah hari penyelamatan itu. 

b. Mazmur 46:1-2 1 Untuk pemimpin biduan. Dari 
bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian. 2 Allah 
itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, 
sebagai penolong dalam kesesakan sangat 
terbukti. 



 TUHAN adalah PENOLONG DALAM KESESAKAN 
sangat terbukti! 

 Mazmur 18:20 Ia membawa aku ke luar ke tempat 
lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan 
kepadaku. 

c. RAHASIA UTAMA UNTUK MENERIMA 
PERTOLONGAN DARI ATAS. 

 2 Korintus 6:2 Sebab Allah berfirman: "PADA 
WAKTU AKU BERKENAN, Aku akan mendengarkan 
engkau, dan pada hari AKU MENYELAMATKAN, Aku 
akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini 
adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari 
ini adalah hari penyelamatan itu. 

 Mazmur 18:20 Ia membawa aku ke luar ke tempat 
lapang, IA MENYELAMATKAN AKU, KARENA IA 
BERKENAN KEPADAKU. 

 
 
III. KUNCI UNTUK MENERIMA FAVOR TUHAN 

(PERKENANAN TUHAN) 
1. MENJADI ANAK KESAYANGAN TUHAN. 
 Matius 3:17 lalu terdengarlah suara dari sorga 

yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, 
kepada-Nyalah Aku berkenan." 

- Yeremia 31:20 Anak kesayangankah gerangan 
Efraim bagi-Ku atau anak kesukaan? Sebab setiap 
kali Aku menghardik dia, tak putus-putusnya Aku 
terkenang kepadanya; sebab itu hati-Ku terharu 



terhadap dia; tak dapat tidak Aku akan 
menyayanginya, demikianlah firman TUHAN. 

 Yohanes 1:12 Tetapi semua orang yang menerima-
Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 
Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 

2. SELALU KENAKAN KASIH DAN SETIA PADA TUHAN. 
 Amsal 3:3 JANGANLAH KIRANYA KASIH DAN SETIA 

MENINGGALKAN ENGKAU! Kalungkanlah itu pada 
lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, 4 MAKA 
ENGKAU AKAN MENDAPAT KASIH DAN 
PENGHARGAAN DALAM PANDANGAN ALLAH 
SERTA MANUSIA. 

 Rut 2:10-12 10 Lalu sujudlah Rut menyembah 
dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata 
kepadanya: "Mengapakah aku mendapat belas 
kasihan dari padamu, sehingga tuan 
memperhatikan aku, padahal aku ini seorang 
asing?" 11 Boas menjawab: "Telah dikabarkan 
orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu 
yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah 
suamimu mati, dan bagaimana engkau 
meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu 
serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak 
engkau kenal.  12 TUHAN kiranya membalas 
perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya 
dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, 
Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau 
datang berlindung." 



- Rut 2:15-16 15 Setelah ia bangun untuk memungut 
pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-
pengerjanya: "Dari antara berkas-berkas itu pun ia 
boleh memungut, janganlah ia diganggu; 16 
bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik 
sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan 
meninggalkannya, supaya dipungutnya; janganlah 
berlaku kasar terhadap dia." 

 Miliki hati seperti Rut yang penuh dengan kasih 
dan kesetiaan!   

     
PERTANYAAN: Sadarkah Anda bahwa Tuhan adalah 
Sumber Penolong dalam kesesakan dan itu terbukti? 
Apa alasannya? Sharingkan satu dari banyak hal yang 
sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini tentang rahasia supaya kita mendapatkan 
pertolongan dan perkenanan dari atas, maka komitmen 
apakah yang akan Anda buat dan lakukan? 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. Semua kegiatan dan program yang sedang 
dijalankan di gereja kita 

6. Permohonan doa jemaat 

 

KESAKSIAN: 

Kesaksian dari salah satu jemaat Keluarga Allah; 
Tahun 2009 sebuah keluarga meminjam uang dari bank 
sekitar 100 jutaan untuk digunakan sebagai tambahan 
modal usahanya, tapi karena kondisi ekonominya tiba-
tiba menurun dan boleh dikatakan anjlok atau 
mengarah ke bangkrut, akhirnya tidak memiliki 
kemampuan untuk melunasinya, akibatnya bunga 
berbunga hutangnya. 
Dan belakangan ini rumah yang dijadikan jaminan harus 
dilelang untuk menutupi pokok hutang dan bunganya 
yang menjadi 400 jutaan (tadinya pinjamannya hanya 
100jutaan). Mereka panik dan tidak tahu harus pinjam 
kemana uang sebesar itu, tidak tahu juga harus 
melakukan apa, dibayangan mereka pasti akan malu 
sekali. 
Dua jumat lalu mereka dapat surat teguran dari bank 
bahwa tanggal 11 Oktober 2021 rumah mereka akan 
resmi dilelang. Dan saya sebagai KKS meminta anaknya 



untuk mengajak kedua orgtuanya melakukan doa 
puasa, dan benar-benar berserah pada Tuhan. 
Dan keluarga ini melakukan doa puasa di hari Sabtunya 
sebelum Senin rumah mereka akan dilelang. Senin 
paginya papanya pergi ke bank untuk urus semuanya, 
tapi apa yang terjadi? Kepala/Pimpinan dari bank 
dimana mereka meminjam uang mengatakan suatu hal 
yang tidak masuk di akal papanya. Dikatakan bahwa 
keluarga ini tidak perlu lagi kuatir soal hutang mereka, 
rumah mereka tidak akan dilelang, mereka cukup 
membayar seberapa mereka mampu setiap bulan nya 
tanpa disebutkan nominalnya. 
LUARBIASA TUHAN KITA! Dan keluarga ini bersyukur 
karena Tuhan Yesus baik, kalau bukan pekerjaan Tuhan 
tidak ada yang bisa tolong mereka. 
Papa mamanya baru pertama kali melakukan doa puasa 
selama mereka hidup, dan akhirnya mereka boleh 
melihat bagaimana anaknya mengalami kemajuan 
dalam imannya sejak mengikuti Komsel, ibadah online 
dan mendengarkan semua link yang sudah dikirim ke 
grup Komsel. Terimakasih juga dia sampaikan untuk 
Bapak Pdt. Obaja atas rhema Firman Tuhankepada dia 
selama ini. Dia bersyukur ada di GBI Keluarga Allah. 
Disini saya mau sama-sama kita ingatkan diri kita, 
jangan pernah takut pada apapun yang terjadi dalam 
hidup kita karena selama kita di TRACK-NYA TUHAN, 
TUHAN Yang Pegang Kendali atas Hidup kita, lakukan 



apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan yang akan 
menyatakan karya mujizatNya. 
Kalau keluarga ini sudah mengalami kebaikan dan 
mujizat tidak masuk akal, kita pun pasti bisa alami 
mujizat tidak masuk akal. “Mau mengalami MUJIZAT 
yang radikal miliki IMAN yang radikal (Pdm. Justus 
Budhianto)” 
 
Yeremia 17:5, 7 (TB) 5 Beginilah firman TUHAN: 
"Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang 
mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya 
menjauh dari pada TUHAN! 7 Diberkatilah orang yang 
mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada 
TUHAN! 
 
Narasumber Kesaksian : NN – GBI Keluarga Allah 
 
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) 


