


21 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 

Raja Mulia  
2. Nyanyi Haleluya (Aku 

yakin ku punya kuasa 
penuh…)  

3. Great Miracle (KA 
Worship)   

4. Kuserahkan hatiku 
Tuhan, tuk dengar 
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    : PEKA SUARA TUHAN         
Petunjuk : Kita siapkan beberapa orang atau kelompok. 
Setiap orang atau kelompok mata harus ditutup semua 
tanpa kecuali. Siapkan satu orang untuk berperan 
sebagai Yesus & beberapa orang lagi sebagai setan 
atau iblis. Orang yang berperan sebagai Yesus harus 
berbicara atau bersuara, ini supaya orang atau 
kelompok yang ditutup matanya mengenali suara 
tersebut. (Datanglah kepadaKU). Tempat yang akan 
digunakan ini diberi tiga kursi & diatur secara zig-zag, 
tiap kelompok harus diberi rintangan yang sama persis. 
Kelompok-kelompok tersebut disiapkan pada garis 



start & orang yang berperan sebagai Yesus dan iblis 
berdiri dimana saja boleh. Tugas dari pemeran Yesus 
adalah hanya memberi panduan kepada kelompok 
atau orang yang ditutup matanya. Tugas dari pemeran 
iblis adalah hanya menunggu konsentrasi orang atau 
kelompok tersebut. Tugas dari orang atau kelompok 
yang ditutup matanya adalah mendengar suara orang 
yang berperan sebagai Yesus, apabila suara itu berkata 
kiri, kelompok atau orang tersebut harus berjalan ke 
kiri sebaliknya apabila suara itu berhenti orang atau 
kelompok tersebut harus taat dan patuh terhadap 
suara yang berperan sebagai Yesus. Orang atau 
kelompok yang ditutup matanya ini harus bergerak 
secara cepat untuk sampai pada garis finish. Perlu 
diperhatikan, sebelum permainan dimulai orang atau 
kelompok yang akan ditutup  matanya ini tidak boleh 
melihat medan yang akan dilaluinya. Rintangan boleh 
diubah-ubah menurut kreasi sendiri, asal rintangan 
kelompok yang satu dengan yang lain harus sama 
persis. Pemeran iblis harus memperhatikan setiap 
orang/kelompok yang salah, dan kelompok/orang yang 
bergerak tidak sesuai dengan perintah Yesus, maka 
akan mendapatkan hukuman. 
Tujuan     : Untuk melatih kita supaya kita bisa benar-
benar peka terhadap perintah atau suara Tuhan, dan 
belajar untuk mempertajam mata roh kita, sehingga 
apa yang menjadi perintah Tuhan dapat dijalankan 



dengan baik meskipun penuh tantangan & rintangan 
yang menghadang. 
 
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? 
 

THE GREAT HEALING MIRACLES #3 - MUJIZAT 
KESEMBUHAN BESAR #3 

THE RESURRECTION POWER - KUASA KEBANGKITKAN 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘THE GREAT HEALING MIRACLES #3 - MUJIZAT 
KESEMBUHAN BESAR #3’ dengan tema ‘THE 
RESURRECTION POWER - KUASA KEBANGKITKAN’       
        
I. KUASA KEBANGKITAN YESUS SANGGUP 

MEMBANGKITKAN HIDUP KITA (TERMASUK 
KESEHATAN KITA). 
a. Matius 27:50-53    
 Kebangkitan Yesus membuka jalan bagi kita 

untuk MENGALAMI KEBANGKITAN! 
 
 



b. Filipi 3:10-11    
 Supaya pada akhirnya kita beroleh kebangkitan, 

maka yang pertama kita harus lakukan adalah 
MENGENAL DIA DAN KUASA 
KEBANGKITANNYA. 

 Kita hanya bisa BEROPERASI DI DIMENSI 
SUPRANATURAL jika kita MENGENAL DIA - 
KISAH RASUL 19:11-12    

 Yang kedua, supaya pada akhirnya kita 
BEROLEH KEBANGKITAN, maka kita perlu 
mengalami PERSEKUTUAN DALAM 
PENDERITAAN-NYA 

PERTANYAAN: Apakah yang harus kita lakukan untuk 
mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Bagaimana 
supaya kita bisa memperoleh persekutuan dengan 
penderitaan Kristus? 
 
II. UNTUK MENGENAL TUHAN KITA DAN KUASANYA, 

MATA ROH KITA HARUS DICELIKKAN TERLEBIH 
DAHULU. 
a. MUJIZAT PASKAH: EYE OPENING MIRACLE. 
 SETELAH KEBANGKITAN-NYA, YESUS TIDAK 

LAGI MELAKUKAN MUJIZAT SECARA 
LANGSUNG TETAPI IA MELAKUKAN MUJIZAT 
MEMBUKA MATA ROH. 

- Yesus mau mencelikkan mata roh kita, supaya 
kita bisa mengenal DIA dan kuasaNYA, maka 



pada saat itulah DIA bisa memakai kita untuk 
mengerjakan berbagai mujizat.  

b. Yohanes 20:13-18    
c. Lukas 24:16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi 

mata mereka, sehingga mereka tidak dapat 
mengenal Dia. 
 Lukas 24:29-32   

d. Yohanes 21:4   
 2 Korintus 3:14-17    
 Mazmur 119:18   
 Efesus 1:16-21 

PERTANYAAN & APLIKASI: Apa yang seringkali 
menghalangi mata roh kita untuk melihat kuasa 
kebangkitan Kristus? Komitmen apa yang akan Anda 
lakukan supaya mata Anda selalu terbuka untuk 
melihat kuasa Kristus dalam hidup Anda?               
 
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 

Juta Pahlawan. 
2. Berdoa bagi bangsa 

Indonesia, kesatuan 
dan kesejahteraan 
bangsa. 

3. Ada lawatan Tuhan 
yang dahsyat,  dan 
kesatuan yang solid 
dalam gereja kita. 

4. Urapan Tuhan, hikmat 
dan tuntunan Tuhan 



atas Gembala Sidang; 
Pdt. Obaja TS dan 
keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan 
yang melayani di 
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! – 
DOA PROFETIK MENDORONG BATU GINJAL KELUAR 
Shallom Bapak Ibu. Tuhan kita itu luar biasa. Saya ingin 
menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar 
dalam keluarga saya. 
Papah saya sakit batu ginjal dan pada tanggal 1 Maret 
2019 dokter mengatakan ada batu sebesar 1cm dari 
hasil USG dan harus dilakukan operasi. Namun saya 
imani apa yang diajarkan dalam gereja kita yaitu Doa 
Profetik, saya percaya kuasa Tuhan yang akan bekerja 
dan berkarya. 
Puji nama Tuhan pada tanggal 4 Maret 2019 Papah 
saya datang ke rumah dengan membawa 2 batu yang 
keluar saat dia buang air kecil. Dan dia periksa ke 
dokter lagi, dokter tidak percaya, lalu coba dilakukan 
USG lagi. 
Dan kemarin tanggal 19 Maret 2019 disuruh USG lagi. 
Great miracle terjadi! Hasil USG dinyatakan tidak ada 
batu sama sekali/hasilnya normal! Sungguh Tuhan kita 
DAHSYAT! Andalkan Tuhan di setiap perkara, apa yang 



saya alami, Tuhan sanggup mengerjakan juga untuk 
setiap saudara. 
Terimaksh, Tuhan memberkati. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


