7 APRIL 2019
S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan
(Silahkan
pilih
2
lagu
berikut):
1. Ku di b’ri kuasa dari
3. Great Miracle (KA
Raja Mulia
Worship)
2. Nyanyi Haleluya (Aku
4. Kuserahkan
hatiku
yakin ku punya kuasa
Tuhan, tuk dengar
penuh…)
firmanMu
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit)
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice
breaker yang sudah dilakukan.
Judul
: MENANG ATAS PENCOBAAN (SAKIT
PENYAKIT)
Petunjuk : Peserta kurang lebih 5 orang. Gelas kaca,
plastik bungkus gula, karet gelang, obat nyamuk bakar,
korek api, kelereng atau batu kecil. Pertama-tama
mulut gelas ditutup dengan plastik kemudian diikat
dengan karet. Kemudian kelereng atau batu ditaruh
diatasnya, peserta secara bergantian memegang obat
nyamuk bakar yang sudah dinyalakan. Ditusukkan pada
plastik penutup gelas sehingga plastik penutup gelas
menjadi lobang. Makin lama lobang semakin betambah
banyak dan semakin besar dan akhirnya kelereng-

kelereng yang ditaruh diatas plastik penutup gelas akan
berjatuhan kedalam gelas. Yang menjatuhkan kelereng
dia yang kalah atas pencobaan dan mendapat sangsi
hukuman.
Tujuan
: Di dalam setiap kehidupan baik kita
didalam bekerja maupun dalam melayani Tuhan kita
harus menjadi umat pemenang, yang menang dalam
menghadapi pencobaan (Roma 8 : 37) – dalam hal ini
bisa bicara tentang sakit penyakit.
S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50-60 Menit)
GOL
: Semua yang hadir melakukan dan mengalami
kebenaran Firman Tuhan.
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaranpelajaran yang disampaikan minggu lalu?
THE GREAT HEALING MIRACLES #1 - MUJIZAT
KESEMBUHAN BESAR #1
THE HEALER IS IN ME - SANG PENYEMBUH ADA
DALAMKU
PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu
tentang ‘THE GREAT HEALING MIRACLES #1 - MUJIZAT
KESEMBUHAN BESAR #1’ dengan tema ‘THE HEALER IS
IN ME - SANG PENYEMBUH ADA DALAMKU’

I.

II.

TUHAN ADALAH SANG JEHOVA RAPHA: SANG
PENYEMBUH.
a. Keluaran 15:22-26
 Menyembuhkan berasal dari kata rapha:
Memperbaiki atau menyembuhkan secara
penuh dan menyeluruh!
b. TUHAN MEMASTIKAN KESEHATAN BANGSA
ISRAEL SELAMA PERJALANAN MEREKA.
 Ulangan 8:4
PERTANYAAN: Mengapa setiap kita perlu menyadari
bahwa Tuhan adalah Allah Sang Penyembuh yang
menyembuhkan dengan penuh dan menyeluruh?
KESEHATAN DAN KESEMBUHAN KITA ADALAH
PENTING DI MATA TUHAN YESUS.
a. Selama 3,5 tahun melayani, sekitar seperlima
waktu pelayanan Yesus dipakai untuk melayani
kesembuhan ilahi.
 Lukas 6:18-19
b. 3 PELAYANAN UTAMA YESUS
 Matius 9:35
 Lukas 9:1-2
c.KESEMBUHAN ILAHI ADALAH ALAT TUHAN UNTUK
MENYELAMATKAN JIWA.
 Matius 19:2
PERTANYAAN: Mengapa kesehatan dan kesembuhan
Anda penting di mata Tuhan? Sharingkan bagaimana
menurut Anda!

III.

SADARILAH BAHWA SANG PENYEMBUH ITU ADA
BERSAMA DENGAN KITA SENANTIASA.
a. Mazmur 121:1-8
 DIA SELALU BERSAMA KITA, BAHKAN DIA ADA
DI DALAM KITA! -- Galatia 2:20
b. 2 Korintus 13:5
PERTANYAAN & APLIKASI: Mengapa setiap kita perlu
menyadari bahwa Allah Sang Penyembuh berdiam
dalam diri Anda? Komitmen apa yang bisa Anda buat
agar Anda terbebas dari kebiasaan atau perilaku
buruk yang membuat Anda mengalami kelemahan,
kesesakan, atau sakit? 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. Tuaian jiwa-jiwa dan 1
4. Urapan Tuhan, hikmat
Juta Pahlawan.
dan tuntunan Tuhan
2. Pemilu 2019 dalam
atas Gembala Sidang;
campur tangan dan
Pdt. Obaja TS dan
kendali Tuhan
keluarga
beserta
3. Ada lawatan Tuhan
hamba-hamba Tuhan
yang dahsyat,
dan
yang
melayani
di
kesatuan yang solid
gereja kita.
dalam gereja kita.

5. Pergumulan
jemaat
dijawab Tuhan dan
nama-nama
yang

ditulis di Kartu Penuai
dijamah
serta
diselamatkan

KESAKSIAN:
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH! –
TINDAKAN PROFETIK MEMBAWA KESEMBUHAN
UNTUK MAMA
Sungguh saya merasa bangga dan bersyukur memiliki
Yesus dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saat
Pak Obaja mengajak jemaat untuk membawa dan
menulis pergumulan untuk didoakan secara profetik,
saya menulis beberapa pergumulan saya, salahsatunya
untuk kesembuhan mama saya. Karena usianya yang
semakin tua, mama saya susah untuk beraktivitas
sampai pernah saya dikabari kalau mama hanya bisa
tiduran di tempat tidur dan tidak bisa kemana-mana.
Setiap bulannya kakak saya membelikan obat secara
rutin untuk mama dan bisa dibilang harga obat itu
tidak murah. Lama kelamaan mama merasa sungkan
kepada kakak saya dan mama bilang kalau badannya
sudah enakkan dengan tujuan agar kakak saya tidak
lagi membelikan obat yang mahal itu. Saya percaya itu
perkataan iman mama saya.
Setiap Senin saya kunjungi mama saya, saya doakan
dan percaya bahwa Tuhan pasti tolong.
Mujizat benar-benar Tuhan nyatakan dan inilah hasil
dari Tindakan Profetik yang saya lakukan. Bertambah

hari tanpa minum obat-obatan, mama saya kian
membaik. Yang dulunya untuk makan satu sendok saja
susah sekali, sekarang mama bisa makan 4x dalam
sehari. Bahkan tidak hanya itu, mama sudah mulai bisa
bangun dari tempat tidur dan beraktivitas seperti
biasa. Sungguh ini Great Miracle dalam hidup saya.
Tuhan Yesus Memberkati.
Tri Joko Susilo – GBI Keluarga Allah Solo
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan
datang.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

