


9 JUNI 2019 
 
 
 
S1 = SEMBAH PUJI 
Sembah Puji (20 Menit) 
 

1. lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):Api 
Kemuliaan-Nya 

2. Dari Kemuliaan sampai Kemuliaan  
3. Keluarga Allah    
4. Bersama keluargaku melayani Tuhan 

 
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
 
Judul: KAPAS KESATUAN  
Petunjuk: Anggota kelompok sel duduk membentuk 
lingkaran, lalu pemimpin icebreaker membuat garis 
tengah dengan kapur di lantai. Pemimpin icebreaker 
melemparkan kapas ke tengah-tengah lingkaran apabila 
kapas itu akan jatuh di dalam lingkaran, anggota meniup 
kapas tersebut supaya jangan sampai jatuh di dalam 
lingkaran dan begitulah seterusnya. Setiap anggota 
dalam kelompok harus bekerjasama, melengkapi dan 



menolong satu dengan yang lain. Dari Icebreaker 
tersebut dapat kita simpulkan yaitu dengan kerja sama 
diantara semua anggota kelompok sel maka setiap 
terjadi permasalahan akan dapat segera terselesaiakan.  
Tujuan     : Agar terjalin kerjasama antar semua anggota 
kelompok sel, sehingga dapat membangun hubungan 
yang kuat dalam mengatasi segala permasalahan, 
begitupun dalam keluarga kita masing-masing.    
 
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? 
 

MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #2 
MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA #2 

FROM DISGRACE TO GLORY - DARI AIB PADA 
KEMULIAAN 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #2 - MUJIZAT 
PEMULIHAN KELUARGA #2’ dengan tema ‘FROM 
DISGRACE TO GLORY - DARI AIB PADA KEMULIAAN’              
        
I. SETIAP KELUARGA MEMPUNYAI AIB-NYA SENDIRI.  



Berita baiknya: TUHAN SANGGUP DAN MAU 
MENGUBAH AIB KITA MENJADI KEMULIAAN (Mazmur 
30:12) 
 
PERTANYAAN: Apakah Anda percaya bahwa Tuhan 
sanggup mengubahkan aib keluarga menjadi 
kemuliaan? Mengapa? Sharingkan kesaksian Anda!    
 
II. SERINGKALI AIB MENIMBULKAN LUKA YANG 

DALAM. 
 
Kalau luka yang dalam ini tidak dipulihkan, maka luka 
ini berpotensi menimbulkan aib dan skandal yang lebih 
besar. 
 
LUKA YANG MENDALAM BUTUH KESEMBUHAN YANG 
MENDALAM!  
 
Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan! 
 
PERTANYAAN: Bagaimana Anda dapat melibatkan 
Tuhan dalam memulihkan luka dan aib keluarga Anda? 
Sharingkan! 
 
 
 
 



III. KUNCI KESEMBUHAN: ALAMI KEPENUHAN KASIH 
ALLAH! 

 
Sedalam apapun LUKA HATI kita, DENGAN KASIH 
ALLAH, seketika itu juga PEMULIHAN TERJADI! 
 
Buka hati kita dan alami kepenuhan Kasih Allah! 
 
Kasih manusia begitu mudah dikalahkan oleh keegoisan 
manusia.  
 
KASIH MANUSIA → ‘PHILEO’ -- KASIH ALLAH → 
‘AGAPE’. 
 
Yohanes 13:34 -- ‘Mengasihi’, diambil dari kata ‘agape’, 
artinya Kasih Allah (Kasih tanpa syarat).  
 
Hanya ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, 
maka mujizat pemulihan keluarga bisa terjadi.  
 
Kejadian 42:14-25 -- Kejadian 45:1-5, 14-15  
 
ORANG YANG DIPENUHI KASIH ALLAH, TIDAK 
MUNGKIN BISA MENAHAN HATINYA UNTUK 
MENGAMPUNI DAN MENGASIHI (Kejadian 45:1) 
 
Buka hatimu lebar-lebar bagi kasih Allah untuk 
menyentuh dan memenuhi hatimu! 



 
SUMBER KASIH ALLAH BERASAL DARI PERSEKUTUAN 
INTIM KITA DENGAN ROH KUDUS (1 Yohanes 4:19) 
 
INDIKATOR SESEORANG PENUH DENGAN KASIH ALLAH 
ADALAH KETIKA DIA MENGASIHI SAUDARA-
SAUDARANYA.  
1 Yohanes 4:20 , 1 Petrus 3:10-11 
 
PERTANYAAN & APLIKASI: Sudahkah Anda hidup dalam 
kasih Allah? Mengapa Anda harus hidup dalam kasih 
Allah? Lalu, bagaimana Anda dapat menerapkan hidup 
dalam kasih Allah? 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! – 
DENGAN DOA PROFETIK, SUAMI SAYA HIDUP 
KEMBALI! 
Shalom Minggu 10 Februari 2019 adalah hari mujizat 
besar dalam hidup kami. Saat itu bertepatan ulang 
tahun, jadi kami mendapat banyak ucapan. Namun 
selang beberapa waktu suami saya mengalami serangan 
jantung. Karena sakit tersebut suami saya langsung saya 
bawa ke rumah sakit, suami saya kejang dan matanya 
sudah ke atas. Saya takut, kuatir namun bersamaan 
dengan itu iman saya bangkit. Saya mulai berlutut dan 
memperkatakan perkataan profetik. Saya katakan 
SUAMI SAYA SEHAT SEMBUH! Namun monitor di alat 
rekam jantung itu lurus datar, padahal orang hidup itu 
harusnya garisnya naik turun.  
Saya langsung telepon kelompok sel saya untuk berdoa 
profetik bersama, dan luarbiasa sekali jantung itu 
kembali berdetak! Suami saya kembali!  
Saya berencana memindahkan suami saya ke rumah 
sakit yang lebih bagus. Setelah menandatangani 
beberapa persetujuan akhirnya suami saya pindah. Saat 
perjalanan ke rumah sakit lain dalam ambulan suami 
saya drop lagi. Dokter berkata pilihannya hanya 2 yaitu 



mati atau stroke. Saya terus doakan secara profetik dan 
puji nama Tuhan seminggu setelah dirawat, suami saya 
sembuh dan sudah bisa berenang! 
Tuhan Yesus ajaib! Terus percaya, perkuat iman kita, 
maka kita akan melihat mujizat Tuhan yang dahsyat itu 
dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


