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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. Roh Kudus, Roh Allah 

bakar hati dan 
hidupku  

3. Allah roh kudus 
penuhi kami   

4. Great Miracle (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 : Sediakan sebuah saputangan. Seorang dari 
antar peserta ditunjuk sebagai pemimpin permainan. 
Semua peserta 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 peserta yang lain yang 



ada di dalam lingkaran juga harus selalu berhati-hati 
agar dapat mngetahui ke arah mana ia akan 
menjatuhkan diri sehingga yang menopangnya dapat 
menegakkannya kembali. Pada akhir permainan, 
pemimpin menanyakan kepadanya ke arah mana yang 
dirasakannya paling aman sewaktu menjatuhkan diri. 
Tujuan     : Mengajar para peserta agar belajar 
besandar kepada Allah dan menyadari bahwa hanya 
kepada Dia-lah kita patut percaya. 
 
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 #4 - MUJIZAT 
KESEMBUHAN BESAR #4 

THE SECRETS FOR HEALING - RAHASIA KESEMBUHAN 
ILAHI 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘THE GREAT HEALING MIRACLES #4 - MUJIZAT 
KESEMBUHAN BESAR #4’ dengan tema ‘THE SECRETS 
FOR HEALING - RAHASIA KESEMBUHAN ILAHI’        
        



I. TUHAN MAU KITA SEMBUH DAN SEHAT. 
a. Yohanes 10:10-11    
b. SEBAGAI ANAK TUHAN, KITA PUNYA SATU 

FASILITAS DARI SORGA, NAMANYA KESEMBUHAN 
ILAHI! 
 2 Petrus 1:3-4 

PERTANYAAN: Apa kebenaran sederhana yang Tuhan 
mau Anda ketahui? Bagaimana caranya agar anda 
dapat mengerti dan menerima rahasia kesembuhan 
ilahi dari Tuhan?     
 
II. RAHASIA “MENGAMBIL” KESEMBUHAN ILAHI YANG 

SUDAH TUHAN SEDIAKAN. 
1. MENGAKSES KESEMBUHAN ILAHI DENGAN IMAN. 
 Matius 8:5-13 - IMAN ADALAH KUNCI UNTUK 

MENGAKSES KUASA KESEMBUHAN ILAHI DARI 
YESUS.  

 1 Petrus 5:8-9    
- Nahum 1:9   

2. KETAATAN YANG PENUH. 
 2 Raja-raja 5:10-14    

3. HIDUP DALAM PERTOBATAN DAN RENCANA 
TUHAN. 
 Yohanes 5:14-15    

4. TERIMA KEPENUHAN ROH KUDUS. 
 MANUSIA DICIPTAKAN OLEH TUHAN DENGAN 

KAPASITAS UNTUK MENERIMA KEPENUHAN 
ROH ALLAH. 



 ROH ITU ADALAH ELEMEN DARI ALLAH 
SENDIRI, SEDANGKAN TUBUH KITA ITU 
ADALAH ELEMEN DARI BUMI INI. 

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan dan 
mengerti kebenaran firman Tuhan minggu ini, maka 
langkah dan komitmen apakah yang akan Anda lakukan 
sehingga setiap kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan 
dan mengalami kesembuhan ilahi dalam aspek 
kehidupan kita? Tuliskan 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. 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! – 
IMAN & DOA PROFETIK MENGHASILKAN 
PERTOLONGAN TUHAN! 
Shallom, saya Indra. Saya juga rindu bersaksi atas 
kelahiran anak kami yang ke-3. Pada saat istri saya 
hamil anak ke-3, disaat itu juga kami mengalami 
keadaan ekonomi yang sudah dikatakan hancur. 
Bahkan mau makan saja, kami harus pulang ke rumah 
orangtua kami masing-masing, karena saya malu kalau 
makan ditempat mertua, sedangkan istri saya juga 
memilih pulang ke rumah orangtua-nya sendiri. 
Keadaan seperti itu kita alami selama setahun, hingga 
hubungan saya dan istri sempat mengalami keretakan, 
karena tiap hari bertengkar, dan pada saat itu istri saya 
masih keadaan mengandung pula. 
Saya mau menyaksikan mujizat Tuhan terhadap 
kehidupan keluarga saya. Jadi selama hamil anak ke-3 
ini, anak kami ini tidak pernah diperiksakan sama sekali 
kondisi kandungannya dari awal sampai melahirkan, 
karena saat itu uang untuk periksa saja tidak ada sama 
sekali. Tetapi doa-doa profetik saya kepada Tuhan 
waktu itu saya lakukan bukan hanya 1 jam atau 2 jam. 
Dimana saya kalau sudah berhenti dari aktifitas 
dimanapun itu tempatnya saya pasti pergunakan untuk 
berdoa, walaupun cuma di kamar mandi saya tetap 
gunakan waktu saya untuk berdoa. Jadi tidak ada 
waktu jeda sama sekali selama setahun itu saya sia-



siakan, karena juga banyak permasalahan di kehidupan 
kami waktu itu, dan disaat kelahiran anak saya yang ke-
3 ini sempat bingung karena tidak ada biaya sama 
sekali waktu itu. Akhirnya kami bawa ke bidan, bidan 
waktu itu sempat menolak karena juga tidak berani 
resiko waktu itu atas kandungan istri saya, kami 
disuruh langsung bawa ke rumah sakit. Tapi karena 
tidak ada uang, maka kami memutuskan untuk pulang 
waktu itu. Sampai di rumah, istri saya semakin 
merasakan kesakitan pada perutnya, saya semakin 
takut, langsung saya ambil keputusan balik lagi ke 
bidan itu, saya memohon kepada bidan supaya 
menolong kami waktu itu. Dengan sangat terpaksa 
bidan itu mau menolong kami, saat itu sekitar jam 9 
malam tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba mati 
listrik, semua semakin panik. Saat itu juga ada suara 
berbisik ditelinga saya sangat nyata, saya disuruh doa 
dan bukan hanya doa biasa tapi doa profetik. Langsung 
saya lakukan, saat itu keadaan sangat gelap, jadi saya 
doa sambil angkat tangan dan berseru dalam hati 
"Tuhan selamatkan anak kami, jauhkan anak kami dari 
mara bahaya dan godaan, kami yakin Tuhan, anak 
kami akan lahir sehat tanpa kekurangan suatu apapun, 
dan Tuhan juga sudah sediakan dana untuk 
pembayaraannya". Lalu, sekitar jam 10 malam anak 
saya lahir normal, sehat dan disaat itu juga ada saudara 
yang menengok kami dan menitipkan sebuah amplop, 
dan puji Tuhan semua biaya yang saat itu belum ada 



sama sekali Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. 
Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. 
Amin 
 
Bp. Indra 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


