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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. Nyalakan Api (KA Worship) 
2. Kau Luarbiasa (KA Worship) 
3. Kau Menjagaku (KA Worship) 
4. Kau Besertaku (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 sapu tangan. Seorang dari antar 
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 akhirnya permainan, pemimpin menanyakan 
kepadanya ke arah mana yang dirasakannya paling 
aman sewaktu menjatuhkan diri. Pada akhir permainan, 
pemimpin menanyakan kepadanya ke arah mana yang 
dirasakannya paling aman sewaktu menjatuhkan diri. 
Tujuan: Mengajar setiap anggota agar belajar 
besandar kepada Allah dan menyadari bahwa hanya 
kepada DIAlah kita patut percaya, sehingga kita akan 
mengalami kemenangan demi kemenangan dalam 
hidup kita. 
 

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 #4 - KELEGAAN BAGI JIWAMU 
#4 
KEMENANGAN BAGI JIWAMU 
 
 
 



I. TUHAN MAU JIWA KITA BERKEMENANGAN. 
A. Tuhan akan membawa hidup Anda sebesar 

hatimu. Tuhan akan mengangkat Anda selevel 
dengan kondisi jiwamu. 

b. Yohanes 20:19-21  
  Percaya dan terima anugerah keselamatan dari 

Tuhan Yesus, seketika roh kita dipulihkan dan 
diperbaharui. 

- Untuk jiwa mengalami pemulihan apalagi 
pembaharuan, membutuhkan proses dan waktu 
yang tidak singkat. 

 
II. LANGKAH MENUJU KEMENANGAN BAGI JIWA. 
1. DATANG & BERSERU KEPADA TUHAN. 
 Mazmur 138:3 Pada hari aku berseru, Engkau pun 

menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan 
dalam jiwaku. 

 Mazmur 107:4-6,9; 10-13; 28-30  
2. MENJAGA HATI. 
 Filipi 4:7 Damai sejahtera Allah, yang melampaui 

segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu 
dalam Kristus Yesus. 

- Hati dan pikiran memegang kunci utama jika kita 
mau jiwa kita berkemenangan. 

 Mazmur 31:10 Kasihanilah aku, ya TUHAN, sebab 
aku merasa sesak; karena sakit hati mengidaplah 
mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. 

3. MENJAGA PIKIRAN. 



 2 Korintus 10:4-5  
     
PERTANYAAN: Menurut Anda, sudah Anda mengalami 
kemenangan bagi jiwamu? Mengapa? Dan berikan 
contohnya! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga Anda bisa mengalami 
kemenenangan bagi jiwamu dengan sesungguhnya? 
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. 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: 

 
MUJIZAT KESELAMATAN HIDUPKU 
Shalom, Perkenalkan saya Celvin Drisky dan berusia 25 
Tahun. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan 
kesaksian saya dalam kehidupan saya, yang mana Tuhan 
Yesus telah menyelamatkan saya ketika saya 
menyatakan dan saya percaya kepada Tuhan Yesus 
sebagai Tuhan saya serta menerima Tuhan Yesus 
Sebagai Juruselamat di dalam kehidupan saya hingga 
detik ini. 
Sebelumnya saya dari kepercayaan lain. Sejak kecil 
waktu saya sedang ada acara kegiatan sekolah 
perkemahan di salah satu tempat kemah di Jakarta 
tepatnya di Jambore Cibubur, Jakarta Timur. Diwaktu 
malam hari itu saya bermimpi ada sosok cahaya sinar 
putih dan berbentuk manusia menggendongkan saya 
dengan kasih sayang tetapi tidak berbicara kepada saya, 
dan didepan nya ada kayu bakar sedang dibakar. 
Tempat itu sungguh indah hanya saya dan cahaya 
terang itu yang ada di tempat itu. Tetapi setelah 
beberapa menit hilang sudah mimpi itu dan saya 
bertanya pada guru saya tentang mimpi saya itu, dan 
beliau berkata bahwa itu iblis yang akan mengajak kamu 
kedalam kesesatan hidup. Mungkin saya belum 
mengerti akan hal itu. Tetapi ketika saya melihat video 



dan gambar sosok menyerupai Tuhan Yesus. Saya syok 
dan saya tidak mengerti harus berkata apa. Flashback ke 
kehidupan sebelumnya, jadi saya dilahirkan oleh 
seorang ibu yang sedang mengalami gangguan di 
kejiwaannya, dan papa saya berasal dari Skotlandia. 
Ketika lahir  saya tidak bisa dirawat oleh ibu saya, 
sehingga saya harus di asuh oleh keluarga besar dari ibu 
saya di Jakarta. Ketika itu saya dibesarkan dan saya 
dinobatkan sebagai artis cilik dan model profesional 
pada tahun 2002. Saya mengikuti beberapa Film, Layar 
lebar, Iklan serta model bilboard dibeberapa 
perusahaan di Jakarta. Saya tumbuh dengan keluarga 
yang broken home dalam kehidupan saya. Sehingga 
saya salah dalam memilih pergaulan di ibukota, dan itu 
membawa saya terjerumus dalam dosa, perzinahan, 
dan tindakan yang melanggar hukum. Saya melakukan 
itu karena saya broken dan saya stress, orang selalu 
menghina saya, orang selalu menyalahkan saya, dan 
orang selalu menertawakan saya. Hingga saya pun tidak 
bisa hidup dalam jalan yang baik. Di dalam kepercayaan 
saya yang sebelumnya pun, saya tidak begitu 
memahami apa yang harus saya pegang. 
Hingga suatu hari, saya mendengar kan lagu Rohani, 
disitu saya dijamah, menangis dan tubuh saya bergetar. 
Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Tetapi saya 
menghayati lagu rohani tersebut. Ada makna yang 
berbeda untuk hidup saya. Dan saya bertemu dengan 
teman perempuan saya yang berasal dari Manado. Saya 



di ajak ke Gereja. Saya menolak tetapi saya penasaran. 
Akhirnya saya pergi ke salah satu Gereja di Jakarta. Yaitu 
Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah. Ketika saya 
masuk ke dalam gereja tersebut saya syok dan kaget, 
semua umat sedang berdiri menyembah Tuhan. Saya 
pergi langsung saat itu meninggalkan ruangan. Tetapi 
kawan saya mencari saya, dan mengajak saya untuk 
melihat penyembahan. Hati saya tergerak, dan dengan 
doa saya meminta berikanlah jawaban kepada saya dan 
maafkan saya jika saya masuk ke dalam gereja. Ternyata 
hal tak terduga terjadi dalam Gereja tersebut. Saya 
terharu meneteskan air mata, seluruh tubuh saya pun 
gemetar hingga mulut saya kering. Tetapi saya 
berbicara, dan ternyata ucapan saya itu adalah bahasa 
roh yang Tuhan berikan kepada saya. Doa saya terjawab 
ketika saya meminta berikan saya jawaban dan maafkan 
jika saya pergi ke Gereja. Salah satu orang yang 
membawa khotbah tersebut yaitu PS. Nita Setiawan 
membawakan Firman Tuhan dan berkata Hidupku 
Menggenapi FirmanMu. Waw.. saya sangat terkejut 
dengan kata itu. Hati saya tenang, lapar saya 
dikenyangkan disaat itu. Setelah itu saya pulang. Dan 
saya mendownload apk Alkitab di HP saya. Saya 
mempelajari Firman Tuhan. Dan jawaban Tuhan berikan 
kepada saya “Aku memilih engkau, Aku menyelamatkan 
engkau, Jangan takut, serahkan ketakutanmu, 
kekuatiranmu kepadaku. Maka aku akan 
menyertaimu.” Disitulah saya mau menerima Tuhan 



Yesus. Saya ingin memiliki Tuhan. Saya ingin bertobat 
dan saya ingin serahkan seluruh hidup saya untuk 
melayani Tuhan. Mungkin cita-cita saya sebagai 
motivator, tetapi saya tidak tahu apa yang selanjutnya 
terjadi dalam hidup saya. Puji Tuhan hingga detik ini 
Tuhan sangat melindungi saya, memberikan saya 
kekuatan, saya berjalan dengan kehidupan yang baru. 
Celvin yang baru bukan Celvin yang dulu hidup selalu 
dengan dosa. Beberapa orang pilihan Tuhan, selalu 
datang dan bertemu dengan saya. Saya tidak 
menyangka dan tidak pernah ada rencana sehebat ini. 
Tapi rasa syukur, terimakasih kepada Tuhan yang telah 
menemukan orang-orang pilihanNya dan Gereja 
pilihanNya untuk membuat saya bertumbuh di dalam 
iman. Puji Tuhan hidup saya sudah diselamatkan, Tuhan 
telah memberikan jawaban kepada saya. Terimaksih 
untuk kalian yang pernah ada dalam kehidupan saya. 
Saya ucapkan kepada GBI Keluarga Allah, Ps. Nita 
Setiawan. Pdt. Obaja Setiawan, Ps. Jonatan Setiawan, 
Ps. Yosie Jendrah, kalian orang pilihan Tuhan yang 
sungguh luar biasa, kalian telah dipakai Tuhan untuk 
menyelamatkan jiwa saya. Masih banyak jiwa yang 
harus diselamatkan. Tuhan Yesus punya rencana besar 
dalam hidup kita. Damai sejahtera menyertai kita 
semua. Tuhan Yesus Memberkati. Amin  
 
 Narasumber Kesaksian : Celvin Drisky - 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) 


