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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. Tak Ada Tandingannya (KA Worship) 
2. Kau Luarbiasa (KA Worship) 
3. Berhembuslah Roh Kudus (KA Worship) 
4. Way Maker 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: TOPENG & KEJUJURAN 
Petunjuk: Pemimpin atau yang bertugas memandu 
acara ice breaker membagikan kepada anggota 
beberapa topeng wajah. Setiap anggota yang punya 
topeng wajib menari, bergaya dan tirukanlah gerak 
penari topeng. Pemimpin memberi tugas juga kepada 
pemain musik untuk memainkan musik mengiringi 
tarian topeng. Komandonya; lembut, agak cepat dan 
sangat cepat. Kemudian lepaskanlah topeng dan tetap 
menari kembali. Rasakanlah perbedaannya dan 
diskusikan bersama. 



Tujuan: Banyak, bahkan sering terjadi orang menutupi 
kekurangan atau masalah yang dihadapi terutama 
dalam gangguan mental atau yang berkaitan kejiwaan. 
Menutupinya dengan memakai topeng yang secara 
kerohanian bertopeng rohani. Sehingga tidak mudah 
sembuh bahkan tidak mau jujur di hadapan Tuhan. 
Mari kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Agar 
Jamahan Tuhan kita alami. 
 

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? 
 
RELIEF FOR YOUR SOUL #1 - KELEGAAN BAGI JIWAMU 
#1 
HEALING ROOM - RUANG KESEMBUHAN 
 
I. PERGUMULAN BATIN, JIWA & MENTAL. 
a. Pemahaman manusia tentang pentingnya 

kesehatan jiwa, apalagi roh masih sangat minim. 
Kenapa? 

 Pertama, banyak orang TIDAK SADAR kalau 
jiwa/batin bahkan mental mereka mengalami 
masalah. 



 Kedua, banyak orang masih menganggap bahwa 
sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan adalah 
sesuatu yang TABU, BAHKAN AIB YANG HARUS 
DISEMBUNYIKAN. 

b. Sadarilah; Masalah Kesehatan Mental (Mental 
Health Issues) adalah sesuatu yang dialami oleh 
banyak orang. 

c. Bagi yang percaya kepada Tuhan, selalu ada yang 
namanya ruang pemulihan. 

 Lukas 5:30-3 …."BUKAN ORANG SEHAT YANG 
MEMERLUKAN TABIB, TETAPI ORANG SAKIT; Yesus 
datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi 
orang berdosa, supaya mereka bertobat." 

 Mazmur 34:19 TUHAN itu dekat kepada orang-
orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan 
orang-orang yang remuk jiwanya.  

 
II. CARA MASUK HEALING ROOM TUHAN & 

DIPULIHKAN 
1. SADARI & JUJUR MENGAKUI KONDISI JIWA YANG 

SEDANG BERMASALAH. 
 Mazmur 55:3-5 
2. MILIKI KEMAUAN UNTUK PULIH. 
3. SERAHKAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA TUHAN. 
 Mazmur 147:3 Ia menyembuhkan orang-orang 

yang patah hati dan membalut luka-luka mereka; 
 Mazmur 55:23a: Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, 

maka Ia akan memelihara engkau!  



     
PERTANYAAN: Mengapa sebagai anak-anak Tuhan 
setiap kita harus mengalami pemulihan dan kelegaan di 
dalam jiwa kita? Sharingkan pendapatmu! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah apa yang akan Anda lakukan sehingga 
janji firman Tuhan hari ini di genapi dalam 
kehidupanmu? 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. Kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat meresponi 

sehingga menerima anugerah Tuhan 
6. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 
7. Unlimited Conference 13-15 September 2022 

supaya terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat 
8. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
9. Permohonan doa jemaat 
 



KESAKSIAN: 

 
BENJOLAN HILANG SAAT BERSERU PADA TUHAN  
 
Shalom Keluarga Allah yang terkasih dalam Yesus 
Kristus, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Satu 
minggu sebelum Natal, tanggal 18 Desember, anak saya 
sakit Dan harus ke rumah sakit. Saya mintakan rujukan 
ke dokter penyakit dalam. Akhirnya dokter penyakit 
dalam mengatakan anak saya mengalami hernia. 
Kemudian anak saya dirujuk ke dokter bedah. Dokter 
bedah juga memberikan diagnosis yang sama, yaitu 
hernia. Dokter bedah menyarankan operasi. Secara 
manusia, saya bingung, saya takut, Dan juga sedih di hari 
Natal, Tuhan kasih hadiah seperti itu.  
Singkat cerita, Senin 20 Desember, kita masih 
merayakan Natalan pelayan Tuhan. Selasa, tanggal 21 
Desember, kami kembali ke dokter bedah yang kedua. 
Waktu kita mau ke dokter bedah yang kedua, saya ragu-
ragu. Ternyata Tuhan baik. Tuhan menuntun kami untuk 
ke dokter bedah yang kedua. Dokter bedah yang kedua 
sama sekali tidak menyatakan anak saya mengalami 
hernia. Beliau menyarankan anak saya untuk USG. 
Setelah USG, dokter yang melakukan USG menyatakan 
tidak ada kelainan, tidak tumor. Setelahnya kami 
kembali ke dokter bedah kedua. Beliau bingung melihat 
hasilnya, ternyata bukan tumor, bukan hernia.  



Akhirnya sekitar tanggal 20 Januari, tiba-tiba, ketika 
mandi anak saya raba benjolan itu sudah hilang begitu 
saja. Juga sudah dikonfirmasi dokter, memang benjolan 
itu hilang begitu saja sama sekali tidak berbekas.  
Waktu anak saya divonis sakit, kami tetap beribadah. 
Sabtu kami ke dokter penyakit dalam, Minggu kita tetap 
beribadah. Waktu ibadah itu, saya memuji Tuhan 
dengan menangis minta ampun sama Tuhan, dan saya 
berkomitmen akan melayani Tuhan seumur hidup saya, 
sebelum Tuhan panggil saya, saya akan setia kepada 
Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Waktu saya 
berdoa, saya minta "Tuhan, saya percaya Tuhan, 
Chandra anak saya tidak akan operasi dan benjolan itu 
pasti hilang.” Didalam doa saya berkata seperti itu. 
Terimakasih untuk semua yang mendukung, memberi 
kekuatan bagi saya. Saya menghimbau semua jemaat 
Keluarga Allah setialah kepada Tuhan, andalkan Tuhan 
setiap ada masalah, jangan undur, tetap setia, dan kita 
harus bangga mempunyai Tuhan yang luarbiasa, Tuhan 
yang ajaib, dan Tuhan yang sangat baik untuk setiap 
anak-anak yang selalu mengandalkan Dia. Haleluya, Puji 
Tuhan, amin. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Marta & Chandra – 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) 


