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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. Kau Luarbiasa (KA Worship)  
2. Tak Ada Tandingannya (KA Worship) 
3. Kau Besertaku (KA Worship) 
4. Pengharapanku (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: ALLAH SANDARAN YANG KEKAL 
Petunjuk: Siapkan sebuah saputangan. Seorang dari 
antara anggota ditunjuk sebagai pemimpin permainan. 
Semua anggota membentuk lingkaran yang tidak terlalu 
besar dan masing-masing berdiri berdekatan. Seorang 
dari antara mereka dipilih menjadi wakil kelompok, 
kemudian matanya ditutup ia berdiri ditengah-tengah 
lingkaran. Pemimpin memerintahkan wakil tadi 
memiringkan tubuhnya dan menjatuhkan diri ke arah 
mana saja, hanya jangan sampai terjatuh. Tetapi harus 
ada orang yang dipersiapkan untuk menopangnya 
supaya ia tidak terjatuh. Para anggota yang lain yang ada 



di dalam lingkaran juga harus selalu berhati-hati agar 
dapat mengetahui ke arah mana ia akan menjatuhkan 
diri sehingga yang menopangnya dapat menegakkannya 
kembali. Pada akhir permainan, pemimpin menanyakan 
kepadanya ke arah mana yang dirasakannya paling 
aman sewaktu menjatuhkan diri.  
Tujuan: Mengajar para peserta agar belajar besandar 
dan percaya kepada Allah dan menyadari bahwa hanya 
kepada TUHAN-lah kita patut percaya. 
 

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 #3 - PERTOLONGAN DARI ATAS #3 
MIRACLES FROM ABOVE - MUJIZAT DARI ATAS  

 
I. TUHAN MASIH MENGERJAKAN MUJIZATNYA BAGI 

KITA SEKARANG. 
a. Yesaya 59:16 Ia melihat bahwa tidak seorang pun 

yang tampil, dan Ia tertegun karena tidak ada yang 
membela. Maka tangan-Nya sendiri memberi Dia 
pertolongan, dan keadilan-Nyalah yang membantu 
Dia.  



 Alkitab bahasa Indonesia masa kini: Ia heran 
bahwa tak ada yang tampil dan tak ada yang 
membela. Maka Ia memakai kuasa-Nya sendiri 
untuk menyelamatkan dan memberi mereka 
kemenangan. 

- Tuhan bisa menolong dan menyelamatkan kita 
dengan berbagai cara. 

b. Mujizat dari atas yang pertama; Mujizat 
Keselamatan dari dosa dan neraka.  

- Yesaya 63:8-9 8 Bukankah Ia berfirman: "Sungguh, 
merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak akan 
berlaku curang," MAKA IA MENJADI JURUSELAMAT 
MEREKA 9 DALAM SEGALA KESESAKAN MEREKA. 
BUKAN SEORANG DUTA ATAU UTUSAN, 
MELAINKAN IA SENDIRILAH YANG 
MENYELAMATKAN MEREKA; DIALAH YANG 
MENEBUS MEREKA DALAM KASIH-NYA DAN BELAS 
KASIHAN-NYA. Ia mengangkat dan menggendong 
mereka selama zaman dahulu kala. 

 Mujizat dari atas yang berikutnya; berbagai 
macam Mujizat yang kita butuhkan sementara kita 
masih hidup di Dunia ini. 

 
II. MUJIZAT DARI ATAS YANG DIALAMI YOSUA. 
a. Yosua 10:8-14 8 Berfirmanlah TUHAN kepada 

Yosua: "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku 
menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang 
pun dari mereka yang akan dapat bertahan 



menghadapi engkau." 9 Lalu Yosua menyerang 
mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-
malaman bergerak maju dari Gilgal. 10 DAN 
TUHAN MENGACAUKAN MEREKA DI DEPAN ORANG 
ISRAEL, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan 
yang besar di antara mereka dekat Gibeon, 
mengejar mereka ke arah pendakian Bet-Horon dan 
memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan 
Makeda. 11 Sedang mereka melarikan diri di depan 
orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka 
TUHAN MELEMPARI MEREKA DENGAN BATU-BATU 
BESAR DARI LANGIT, sampai ke Azeka, sehingga 
mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada 
lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel 
dengan pedang. 12 Lalu Yosua berbicara kepada 
TUHAN pada hari TUHAN menyerahkan orang 
Amori itu kepada orang Israel; ia berkata di 
hadapan orang Israel: "Matahari, berhentilah di 
atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah 
Ayalon!" 13 MAKA BERHENTILAH MATAHARI DAN 
BULAN PUN TIDAK BERGERAK, sampai bangsa itu 
membalaskan dendamnya kepada musuhnya. 
Bukankah hal itu telah tertulis dalam Kitab Orang 
Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan 
lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 14 
Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu 
maupun kemudian, bahwa TUHAN mendengarkan 
permohonan seorang manusia secara demikian, 



SEBAB YANG BERPERANG UNTUK ORANG ISRAEL 
IALAH TUHAN. 

 Bagaimana Yosua bisa memenangkan 
peperangannya? Kuncinya adalah Miracles from 
Above! Mujizat dari Atas! 

 
III. 3 RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT DARI ATAS 
1. BANGUN KONEKSI YANG KUAT DENGAN TUHAN. 
 Keintiman dengan Tuhan adalah bahan mentah 

mujizat. 
2. BANGUN IMAN YANG KUAT. 
 JAGA HATI TETAP KOKOH PERCAYA KEPADA 

TUHAN!  
3. BERANI BERGERAK DALAM DIMENSI KUASA DAN 

PROFETIK.   
 1 Raja-raja 17:1 Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, 

dari Tisbe-Gilead, kepada Ahab: "Demi Tuhan yang 
hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya 
tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-
tahun ini, kecuali kalau kukatakan." 

     
PERTANYAAN: Percayakah Anda bahwa Tuhan masih 
mengerjakan mujizatNya bagi Anda bahkan sampai 
detik ini? Mengapa? Sharingkan mujizat yang sudah 
Tuhan nyatakan atasmu  hari-hari ini! 
APLIKASI: Setelah mengerti tentang rahasia untuk 
mengalami mujizat dari Tuhan, maka langkah dan 



komitmen apakah yang akan Anda 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. Untuk persiapan seluruh rangkaian ibadah Natal 

2021 
7. Permohonan doa jemaat 

 

KESAKSIAN: 

Shalom, ini adalah kesaksian mengenai keluarga dan 
anak kami : Wilbert Justin yang berumur 11 tahun. 
Sejak ikut UC pada Ulang Tahun Gereja September 2021, 
Wilbert dilawat oleh Roh Kudus. Wilbert benar-benar 
berubah total. Setiap Rabu dan Kamis sangat antusias 
ikut zoom live streaming with Ps Obaja. Bahkan dia 



sudah siap-siap untuk ikut zoom sejak jam 5 lewat, dia 
sudah standby di depan laptop.  Puji Tuhan, Wilbert 
melakukan semua itu atas kesadaran dan kemauan dia 
sendiri. Tidak ada paksaan apapun. Puji Tuhan, Wilbert 
senang ikut Pondok Daud dan mezbah doa pagi. 
Terkadang berpuasa juga. 
Wilbert juga banyak membantu kami sebagai orangtua. 
Karena setiap hari Minggu kami pelayanan onsite 
ibadah IR 1 KA Neo Soho Jakarta. Kami tinggal di Bogor, 
yang berjarak 43 km dari Jakarta.  
Tuhan Yesus sangat baik kepada keluarga kami, banyak 
mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga 
kami: 
1. Saya disembuhkan dari kista tanpa operasi. 
2. Kami diberikan lagi anak, padahal dokter 
mendiagnosa saya PCOS - Sel telur tidak bertumbuh 
sehingga sulit mempunyai anak lagi. Bahkan pada saat 
saya dan suami kontrol ke dokter kandungan  untuk 
memastikan , dokternya berkata mana mungkin ibu bisa 
hamil, tapi kami bilang tolong di USG dulu saja untuk 
memastikan. Setelah di USG dokternya kaget ternyata 
ada bayi yang berumur 4 bulan.  
3. Banyak mujizat lainnya yang tidak bisa disebutkan 
satu persatu. 
Kami hanya bisa membalas kebaikan Tuhan dengan 
melakukan pelayanan onsite di gereja dan Puji Tuhan 
saat kami pelayanan hari Minggu, Wilbert yang menjaga 
dan mengurus adiknya Samuel Jose yang baru berusia 



16 bulan. Wilbert bahkan bisa membuat dan 
memberikan susu, memberi makan bahkan 
memandikan adiknya, Samuel. Ketika kami pulang dari 
pelayanan di gereja, Samuel sudah rapi dan sudah 
makan sehingga otomatis pekerjaan saya di pagi hari 
sudah di selesaikan oleh Wilbert.  
Jujur, saya sangat terharu melihat Wilbert yang  baru 
berusia 11 tahun sudah bisa membantu kami. Puji 
Tuhan semua karena KASIH TUHAN. Wilbert Justin siap 
dipakai dan dibimbing oleh Pak Obaja dan Team untuk 
selamatkan Jiwa-Jiwa. 
Semua bisa terjadi karena tangan Tuhan yang Ajaib, 
Dahsyat dan Luar Biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. 
Tuhan Yesus memberkati . 
 
Narasumber Kesaksian : Bp. Victor/Ibu. Victoria 
(Pelayan Tuhan Ibadah 08.00 KA Jakarta) 
 
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) 


