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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. Kucinta Gerejaku (KA Worship) 
2. Api Kerasulan (KA Worship) 
3. Menyentuh Hati Tuhan (KA Worship) 
4. The Power of Giving (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: TEGUH KARENA MENGASIHI TUHAN 
Petunjuk: Sediakan sebatang kapur tulis. Gitar atau alat 
musik yang lain, misalnya piano. Seorang dari antara 
anggota komsel ditunjuk sebagai pemimpin permainan. 
Pemimpin Permainan membuat sebuah lingkaran yang 
besar di lantai dan kemudian ditambah dua lingkaran 
kecil. Para peserta saling bergandengan tangan dan 
berdiri di garis lingkaran besar. Ketika gitar atau piano 
dimainkan, semua peserta berjalan mengelilingi 
lingkaran besar ke satu arah, misalnya ke kiri atau ke 
kanan. Pada waktu seorang peserta mendekati 
lingkaran kecil, ia harus menarik orang yang berada di 



kiri atau kanannya sehingga orang itu masuk ke dalam 
lingkaran kecil, tetapi ia sendiri berusaha untuk tetap di 
luar lingkaran kecil itu. Bila seorang peserta masuk ke 
dalam lingkaran kecil sampai tiga kali, ia dinyatakan 
sebagai orang yang tidak berdiri teguh. Lalu ia diminta 
untuk membacakan satu ayat mengenai “Berdiri teguh” 
sebagai hukumannya. 
Tujuan: Mengajarkan kita agar berdiri teguh pada 
rhema Tuhan yang disampaikan melalui gereja dengan 
kasih dan berpegang pada ajaran-ajarannya yang 
benar. Kita tidak boleh mendua hati, berikan kasih kita 
dengan sungguh kepada Tuhan, jangan menyimpang 
dan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. 
 

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? 
 

CINTA YANG MENGHANGUSKAN #4 
THE SACRIFICE OF LOVE - KORBAN KASIH 

   
I. ORANG YANG TERBAKAR DALAM KASIH PASTI 

MAU BERKORBAN. 
a. KASIH TANPA KORBAN VS KORBAN KASIH. 



b. CARA TUHAN YESUS MENGASIHI KITA: KASIH 
YANG PENUH PENGORBANAN 

c. NAIKAN LEVEL MENGASIHI TUHAN DENGAN KASIH 
YANG MENGHANGUSKAN seperti itu! -- Yohanes 
2:17  

d. Yohanes 21:15-17  
 
II. PELAJARAN DAUD: AKU TIDAK MAU 

MEMPERSEMBAHKAN KORBAN TANPA 
MEMBAYAR APA-APA. 

a. Mazmur 69:10a sebab cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan aku... 

 2 Samuel 24:21-25  
b. Daud belajar PRINSIP MEMPERSEMBAHKAN 

KORBAN HARUS DENGAN MEMBAYAR YANG 
BERHARGA  

 2 Samuel 6:3  
 2 Samuel 6:12-15  
 
III. TUHAN YESUS MEMBERSIHKAN MOTIVASI 

UMATNYA 
a. Yohanes 2:13-17  
b. Kalau kita bsia menangkapnya, maka kita akan 

dibawa masuk ke sebuah dimensi yang sangat 
berbeda yang tidak dialami oleh kebanyakan 
orang, yaitu DIMENSI KASIH! 

 1 Korintus 2:9  



 Inilah yang dialami Daud: Karena cintanya yang 
menghanguskan itu, hati Tuhan begitu tersentuh, 
itu sebabnya Tuhan begitu mencintai Daud.  

     
PERTANYAAN: Apakah arti KORBAN KASIH bagi Tuhan 
menurut pandangan Saudara? Sudahkah Saudara 
mengaplikasikan? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Saudara lakukan sehingga kita bisa menjadi pribadi 
yang menyenangkan dan menyentuh hati Tuhan? 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. 10 Hari Doa Puasa 1-10 September 2022 dalam 
rangka HUT Gereja Ke-33 

8. Unlimited Conference 13-15 September 2022 
supaya terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat 

9. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
10. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

 
RHEMA DARI TUHAN MEMBAWA SAYA 
MENDAPATKAN RUMAH 
 
Shalom perkenalkan saya Ibu Lisa pelayan Tuhan Soho 
Kapital Jakarta. Tahun 2019 Tuhan ijinkan kami 
sekeluarga mengalami padang gurun kehidupan namun 
puji Tuhan kami tergabung di GBI KELUARGA ALLAH 
yang terus memberikan makanan rohani sehingga iman 
kami bertumbuh.  
Suatu kali saat kami Pondok Daud Tuhan memberikan 
rhema bahwa kami tidak akan malu lagi, saya tangkap 
pesan Tuhan ini dengan iman. Yoel 2:26 saya tangkap 
dan Imani. Tuhan mulai jawab doa kami satu persatu, 
kami mulai cicil hutang kami. Kami baru cicil beberapa 
kali tiba-tiba orang yang menghutangi kami bilang, 
“Sudah tidak usaha nyicil lagi.” Tuhan membuat kami 
bebas dari hutang.  
Memasuki tahun 2022 anak rohani saya berjanji akan 
memberikan kami mobil. Lalu Februari 2022 



khotbahnya tentang warisan Ilahi, Pak Jo bilang, “Kalau 
saudara percaya maka saudara akan alami hal itu.” Saya 
aminkan hal itu.  
Seninnya anak rohani kami berkata bahwa ia ingin 
segera memberikan mobil. Saya cerita sebenarnya yang 
kami butuhkan bukan mobil namun rumah. Setelah itu 
yang punya kontrakan saya bilang, ia meminta saya 
memberi keputusan mau kontrak atau membeli rumah 
yang kami tempati, kami diberi waktu 10 hari untuk 
ambil keputusan. Kami menjalani hari-hari itu dengan 
berserah penuh pada Tuhan. Singkat cerita, anak rohani 
sampaikan, “Beli saja Bu nanti uangnya kami kirim.” 
Saya nangis mengucap syukur sama Tuhan, bahkan uang 
yang diberikan itu bukan hanya untuk membeli rumah, 
uang itu bisa saya pakai juga untuk mengurus surat-
surat bahkan ada lebih dan saya persembahkan untuk 
Tuhan sebagai ucapan syukur.  
Saya ingat sekali perkataan Ibu Nita, bahwa didalam 
Tuhan ada perjanjian, maka lakukan bagian kita dengan 
baik maka Tuhan akan kerjakan hal yang luarbiasa. 
Sekian kesaksian dari saya. Tuhan memberkati.  
 
Narasumber Kesaksian : Ibu Lisa – KKS Keluarga Allah 
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) 


