


7 JULI 2019 
 
S1 = SEMBAH PUJI 
Sembah Puji (20 Menit) 
 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut): 
1. Bersyukurlah 
2. Lebih dari pemenang  
3. Bagaikan bejana    
4. Mujizat Besar (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: APLIKASI FIRMAN TUHAN 
 
Petunjuk: Semua anggota saling berpasangan (pria 
dengan pria – wanita dengan wanita, kecuali pasangan 
suami istri). Kita akan bergantian mendoakan dengan 
memperkatakan perkataan profetik untuk pasangan 
kita tersebut. Ucapkan juga perkataan pujian yang bisa 
menyenangkan hatinya (harus dengan tulus). Dan 
teman yang menjadi pasangan Anda tersebut juga akan 
masuk dalam pokok doa pribadi kita setiap hari 



(sharingkan kesaksian yang boleh Anda terima setelah 
saling mendoakan ini). 
 
Tujuan     : Jadilah anak Tuhan yang bisa menjadi pelaku 
firman untuk orang-orang di sekitar Anda.   
 
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 MIRACLE OF INNER HEALING #1 - 
MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN #1 

HEALING FOR YOUR SOUL - 
KESEMBUHAN BAGI JIWAMU 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘THE MIRACLE OF INNER HEALING #1 - MUJIZAT 
KESEMBUHAN BATIN #1’ dengan tema ‘HEALING FOR 
YOUR SOUL - KESEMBUHAN BAGI JIWAMU’      
             
 



I. TUHAN BERENCANA UNTUK MENGERJAKAN 
PEMBAHARUAN TOTAL DALAM HIDUP KITA. 
 

a) 2 Korintus 5:17   
b) KARYA PEMBAHARUAN YANG TUHAN MULAI 

KERJAKAN DI GEREJA KITA SEJAK AWAL TAHUN 
2019 

c) GELOMBANG PEMBAHARUAN YANG BERIKUTNYA 
YAITU: MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN 

 
PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin 
memperbarui hidup Anda secara total? Sharingkan! 
 
 
II. 5 CIRI JIWA YANG TERLUKA. 

1. SERING MENGALAMI KETAKUTAN, KERAGUAN, 
KEKUATIRAN. 

2. SUKAR PERCAYA ORANG LAIN. 
3. MENJADI PRIBADI YANG SANGAT SENSITIF. 
4. LEBIH SUKA BERGAUL DENGAN ORANG YANG 

JIWANYA JUGA TERLUKA. 
5. MUDAH LELAH YANG TIDAK PADA TEMPATNYA. 

 
PERTANYAAN: Adakah salah satu ciri jiwa terluka yang 
ada pada diri Anda saat ini? Apakah yang akan Anda 
lakukan untuk menyembuhkan/memulihkan luka yang 
ada dalam jiwa/hati Anda? 
 



III. KALAU TIDAK DIPULIHKAN, MAKA JIWA YANG 
TERLUKA BISA MENJADI PENGHALANG BAGI RENCANA 
TUHAN TERGENAPI DALAM HIDUP KITA. 
 

a. SALAH SATU PENYEBAB UTAMA MENGAPA 
BANGSA ISRAEL DI BAWAH PIMPINAN MUSA TIDAK 
BISA MASUK KE TANAH PERJANJIAN ADALAH 
KARENA JIWA MEREKA YANG TERLUKA BELUM 
DIPULIHKAN! 

b. PASTIKAN SEMUA LUKA YANG ADA DALAM JIWA 
KITA DISEMBUHKAN, SEHINGGA KITA BISA 
MENGALAMI PENGGENAPAN RENCANA TUHAN 
DALAM HIDUP KITA  

 
PERTANYAAN: Apakah Anda masih menyimpan luka 
batin? Mengapa? Lalu, menurut Anda rencana apa saja 
yang belum Tuhan genapi dalam hidup Anda karena luka 
batin yang masih Anda simpan itu?  
 
 
IV. BAGAIMANA JIWA YANG TERLUKA BISA 
DIPULIHKAN? 
 
1. JUJUR 

• KETERBUKAAN ADALAH AWAL PEMULIHAN  
2. DOA 

• Mazmur 34:18-21  
 



3. ALAMI PERJUMPAAN PRIBADI DENGAN TUHAN 

• Mazmur 147:3   

• Lukas 10:34   
4. DEKLARASI PROFETIK 

• Mazmur 30:12 
 
PERTANYAAN: Setelah mendengarkan firman Tuhan 
minggu ini, maka respon seperti apakah yang akan 
lakukan, sehingga setiap janji Tuhan itu boleh digenapi 
atas hidup Anda? Tuliskan komitmen Anda!  
APLIKASI: DEKLARASIKAN PERKATAAN-PERKATAAN 
POSITIF, AGAR MUJIZAT DALAM SEGALA ASPEK 
KEHIDUPAN ANDA BOLEH ANDA TERIMA DAN ALAMI!              
 
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: 
 

TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DI KELUARGA 
ALLAH! 

DOA PROFETIK MEMBAWA PEMULIHAN DI SELURUH 
ASPEK KEHIDUPANKU 

 
Tahun 2018 adalah tahun pencobaan buat saya, hidup 
saya ditempa dengan berbagai pencobaan, tetapi 
dengan berserah dan bersyukur saya menerimanya, 
walaupun sebenarnya menyasakkan, jika tidak kuat 
iman di dalam Tuhan saya tidak tahu apa yang akan 
terjadi pada saya. Mulai dari masalah yang pertama 
bisnis suami saya bangkrut, masalah kedua suami saya 
selingkuh dan meninggalkan keluarga, dan masalah ke 
tiga saya mengalami sakit ginjal akut. Semua terjadi 
dalam waktu yang hampir bersamaan tapi saya 
tetapkan hati untuk berdiam di dalam Tuhan. Sesulit 
apapun masalah saya, saya bersyukur punya kelompok 
sel di sekolah anak saya dan teman-teman yang 
mensupport saya dengan sepenuh hati. Suatu ketika 
saya yang biasanya cuma mendengarkan firman Tuhan 
dari ibadah setiap minggu, berubah menjadi pendengar 



firman Tuhan setiap hari dengan hanya berbekal radio 
El-Shaddai, setiap hari saya menyalakan radio hampir 24 
jam sampai sekarang, sampai pada suatu ketika Pak 
Obaja mengenalkan doa profetik, saya mencoba 
mengikutinya sampai dengan doa puasa 50 hari, waktu 
itu belum ada perubahan sama sekali sampai suatu saat 
Tuhan jawab semua, bisnis suami saya kembali 
meskipun harus mulai dari nol, dan Tuhan bawa kembali 
suami saya di tengah-tengah keluarga saya dengan 
proses yang luar biasa, dan yang begitu membuat saya 
begitu kagum dan terheran dengan kuasa Tuhan adalah 
pada waktu saya sakit ginjal, hampir 1 bulan penuh saya 
tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring di tempat 
tidur karena sakit ginjal yang saya derita, waktu itu saya 
sudah berserah karena dokter bilang kalau saja saya 
terlambat sedikit, kemungkinan besar saya harus cuci 
darah, dalam hati saya cuma ada rasa takut, takut 
berhadapan dengan maut karena saya berfikir anak-
anak saya masih kecil dan masih butuh saya. Waktu itu 
dengan kesadaran penuh dalam keadaan sakit setiap 
hari saya terus berdoa profetik dan doa puasa 50 hari, 
dan dengan keberanian saya stop mengkonsumsi obat 
dokter dan beralih ke pengobatan herbal yang 
dibuatkan pakdhe saya sendiri, Puji Tuhan kuat 
kuasaNya memulihkan saya! Singkatnya dalam 
beberapa minggu saya sudah bisa bangun dari tempat 
tidur dan beraktifitas, saya begitu heran, tapi itulah 
kuasa Tuhan, sampai akhirnya waktu itu saya menyusul 



ke tempat kerja suami saya dan di sana saya merasakan 
sakit perut yang luar biasa, saya pikir itu hanya sakit 
pada saat haid karena waktu itu sedang datang bulan, 
akhirnya saya ke kamar mandi, dan yang terjadi sakit 
perut semakin menjadi dan sampai keluar darah tapi 
darah itu tidak cair, darah itu berupa gumpalan-
gumpalan dan ada seperti lendir-lendir putih (seperti 
gajih), tapi setelah itu perut saya plong dan tidak terasa 
sakit lagi. Keesokan harinya saya kontrol dan apa yang 
saya lihat dicek laborat membuat mata saya tidak 
berkedip dari yang awal tes lab pertama ginjal masih 
70%, cek kedua 50% cek ketiga 30,22% dan yang 
terakhir 0% saya dinyatakan sembuh total!!!  
Haleluyaaaa!!! Terima kasih Tuhan! Luar biasa Tuhan 
benar-benar berikan ginjal baru gres orisinil! Awal tahun 
2019 kehidupan saya dan keluarga sudah sungguh-
sungguh diperbaharui Tuhan. Terimakasih Tuhan Yesus, 
terimakasih Pak Obaja, terimakasih KKS saya, dan dan 
terimakasih GBI Keluarga Allah Solo. Tuhan Yesus 
memberkati.   
 

PIPIT MAYASARI PUTRI - SOLO 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


