16 JUNI 2019
S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Api Kemuliaan-Nya
2. FirmanMu Tuhan pelita bagi kakiku
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: BERHATI-HATI DENGAN PERKATAAN
Petunjuk: Siapkan sebuah sapu tangan, dua buah kursi
dan disusun dengan posisi berhadapan-hadapan.
Pemimpin memilih salah seorang dari antara para
peserta untuk menjadi “iblis”, kemudian matanya
ditutup dengan sapu tangan. Lalu “iblis” itu menunjuk
seorang anggota. Siapa yang ditunjuk harus berdiri dan
datang kepadanya, kemudian duduk berhadap-hadapan
dengan dia di kursi yang telah disediakan. Setelah itu si
“iblis” mulai menginterogasi dia. Jika si “iblis” dapat
mengenal suara orang itu dan dapat menebak siapa dia,

maka giliran orang itu yang menjadi “iblis”. Tetapi jika
“iblis” tidak dapat mengenal suara orang itu sampai tiga
kali, maka si “iblis” harus dihukum. Pada waktu orang itu
diinterogasi, ia boleh menjawab dengan suara palsu
supaya tidak mudah dikenal.
Tujuan: Supaya kita berhati-hati dengan perkataan
kita, iblis selalu menjatuhkan kita melalui perkataan
kita yang salah dan sia-sia (Amsal 10:19).
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 #3 - MUJIZAT
PEMULIHAN KELUARGA #3
USE PROPHETIC WORDS TO BUILD YOUR FAMILY
GUNAKAN PERKATAAN PROFETIK UNTUK
MEMBANGUN KELUARGAMU
PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang
‘MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #3 - MUJIZAT
PEMULIHAN KELUARGA #3’ dengan tema ‘USE
PROPHETIC WORDS TO BUILD YOUR FAMILY - GUNAKAN

PERKATAAN
PROFETIK
KELUARGAMU’

UNTUK

MEMBANGUN

I. PERKATAAN PROFETIK BERKUASA UNTUK
MENDATANGKAN MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA.
A.Amsal 18:21
• APA ARTINYA PERKATAAN PROFETIK?
Perkataan profetik (BERNUBUAT), artinya: kita
memperkatakan sebelum hal itu terjadi,
dengan tujuan supaya hal itu terjadi!
• Perkataan profetik akan membuat yang tidak
ada menjadi ada!
B. KETIKA KITA TAHU BAGAIMANA MENGGUNAKAN
PERKATAAN PROFETIK DALAM KELUARGA KITA,
MAKA KITA AKAN MELIHAT KUASA ALLAH
BEKERJA UNTUK MENDATANGKAN MUJIZAT
PEMULIHAN KELUARGA.
C. Efesus 4:29 - JANGAN GUNAKAN PERKATAAN
UNTUK MEMPERBURUK KEADAAN!
• Pakailah perkataan yang baik untuk
membangun, memperbaiki, mempercantik,
memperindah!
PERTANYAAN: Sudahkah Anda memperkatakan
perkataan profetik atas keluargamu? Mengapa?
Perkataan profetik apa yang dapat Anda perkatakan

hari-hari ini untuk mendatangkan mujizat pemulihan
dalam keluargamu? Tuliskanlah!
II. KAPAN KITA MENGGUNAKAN PERKATAAN
PROFETIK UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KITA?
1. GUNAKAN
PERKATAAN
PROFETIK
BAGI
KELUARGA DI DALAM DOA.
• Markus 11:24
• Kuncinya adalah KONSISTEN!!! (Galatia 6:9)
2. GUNAKAN
PERKATAAN
PROFETIK
BAGI
KELUARGA DALAM PERCAKAPAN SEHARI-HARI.
• DOA PROFETIK DAN PERKATAAN PROFETIK
DALAM PERCAKAPAN SEHARI-HARI KITA
HARUSLAH SEARAH DAN SEJALAN.
PERTANYAAN: Sudahkah Anda memperkatakan
perkataan profetik yang membangun keluarga Anda?
Jika sudah atau belum, mengapa? Apa yang akan Anda
perkatakan untuk mengubah keadaan yang tidak baik
dalam keluarga Anda saat ini? Sharingkan!
III. BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN PERKATAAN
PROFETIK DALAM PERCAKAPAN SEHARI-HARI
DENGAN KELUARGA KITA?
1. Perkataan Pujian (Amsal 25:18 -- Proverbs 25:18)
2. Perkataan Lembut (Amsal 15:1, Amsal 16:24)
3. Perkataan Kasih (Kolose 4:6a)

PERTANYAAN & APLIKASI: Saat ini kita akan bersamasama menjadi pelaku firman dengan mempraktekkan
perkataan profetik dalam keluarga kita sehari-hari,
tuliskan komitmen Anda dan sharingkan kesaksian
Anda mengenai faedah yang Anda terima, saat Anda
dengan setia melakukan komitmen Anda tersebut!
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! –
PERKATAAN PROFETIK MENDATANGKAN MUJIZAT!
Shalom, dalam kesempatan ini saya rindu menyaksikan
tentang mujizat dan kebaikan Tuhan atas keluarga saya.
Nama saya Us, saya anggota kelompok sel pemuridan
ibu Guntur. Sudah 4 tahun kami belum memiliki anak.
Tuhan dahsyat, GREAT MIRACLE terjadi! Apa yang sudah
lama kami nantikan, akhirnya datang juga. Awalnya
percaya nggak percaya, tapi memang inilah yang
namanya Mujizat!
Sudah 4 tahun lebih kami menikah belum juga
mendapat keturunan. Secara manusia kadang ya ingin
berontak, apalagi kalau melihat teman baru menikah
langsung dapat buah hati, itu rasanya kayak ada rasa iri,
tapi ya kembali lagi, kami selalu diingatkan bahwa
JanjiNya itu Ya dan Amin. Kami selalu belajar setia dan
berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kami
dengan selalu Pondok Daud, Miracle Night, belajar Doa
Puasa dan selalu memperkatakan Perkataan Profetik.
Diteguhkan lagi waktu Kelompok Sel Pemuridan, KKS
kami berkata "Tanah yang lama tandus diubah Tuhan
menjadi tanah yang subur" itu saya tangkap dan saya
imani terjadi. Dan Puji Tuhan.. Masuk usia 5 tahun,
bulan April 2019 Tuhan memberikan kado terindah
dalam pernikahan kami. Apa yang sudah Tuhan janjikan
dalam keluarga kami, Tuhan sudah wujudkan satu
persatu. Awalnya kami dapat Mujizat Rumah dan tahun
ini Tuhan kasih Mujizat Keturunan. Diawal tahun, kami

juga diteguhkan dengan rhema firman Tuhan dari
Kejadian 12:2. Dan benar, Great Miracle sudah terjadi
dalam hidup kami!
Demikian kesaksian dari kami, apapun yang menjadi
keinginanmu serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita
lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya biar
Tuhan yang bekerja. Tetap yakin dan percaya Great
Miracle pasti terjadi dalam hidup kita semua. Amin!
Tuhan Yesus Memberkati.
Us – 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)

