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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. 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: HIMPUN LAGU 

Petunjuk: Pemimpin ice breaker menuliskan beberapa 

baris lagu pada potongan-potongan kertas, lalu 

diberikan pada setiap anggota yang hadir. Pada waktu 

ada aba-aba diberi, setiap anggota yang memegang 

kertas yang bertuliskan kata-kata lagu yang sama harus 

berkumpul jadi satu. Ketika masing-masing kelompok 



itu berhimpun, suruhlah mereka mencari judul lagunya, 

dan menyanyikan lagunya. 

Tujuan:  Membangun suasana sukacita dalam kelompok 

sel/saudara seiman 

 

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 #2 

MUJIZAT KESEMBUHAN BATIN #2 

HEALING FOR BITTERNESS  

KESEMBUHAN ATAS PAHIT HATI 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘THE MIRACLE OF INNER HEALING #2 - MUJIZAT 

KESEMBUHAN BATIN #2’ dengan tema ‘HEALING FOR 

BITTERNESS - KESEMBUHAN ATAS PAHIT HATI’                  



        

 

I. SETIAP ORANG PASTI PERNAH MENGALAMI LUKA 

HATI. 

a. Sebab KITA HIDUP DI DUNIA YANG TIDAK 

SEMPURNA. 

b. PERNAH TERLUKA ITU WAJAR, TAPI MENYIMPAN 

LUKA YANG AKAN MENIMBULKAN AKAR PAHIT ITULAH 

YANG BERBAHAYA!  

• Segera bereskan semua luka hati dan akar pahit itu! 

• Efesus 4:31 

 

PERTANYAAN: Pernahkah Anda mengalami luka hati 

yang tak kunjung sembuh? Apakah akibatnya dalam 

hidup Anda? Lalu, saat ini bagaimanakah respon Anda? 

Sharingkan! 

 

II. RAHASIA MENGALAMI KESEMBUHAN ATAS PAHIT 

HATI. 

1. PENGAMPUNAN. 

a. KUNCI PEMULIHAN LUKA BATIN ADALAH 

PENGAMPUNAN. 



• Efesus 4:31-32     

• Markus 11:25    

b. MENGAMPUNI TANPA TUHAN BERBEDA DENGAN 

JIKA MENGAMPUNI BERSAMA TUHAN. 

• Mintalah kasih Tuhan menyembuhkan hatimu, 

maka mengampuni akan menjadi mudah.  

• 1 Yohanes 4:19  Kita mengasihi, karena Allah lebih 

dahulu mengasihi kita. 

c. MENGAMPUNI ADALAH UJIAN TERBERAT, TETAPI 

JIKA BERHASIL MELALUINYA, SIAP-SIAPLAH HIDUPMU 

DIANGKAT TUHAN! 

• Mazmur 35:12-17  

 

2. BELAJAR MELIHAT DARI KACAMATA TUHAN.  

KETIKA KITA BISA MELIHAT HIDUP KITA DENGAN 

KACAMATA TUHAN, MAKA TIDAK ADA ALASAN LAGI 

UNTUK KITA TETAP MENYIMPAN AKAR PAHIT 

 

PERTANYAAN: Menurut Anda mengapa pengampunan 

adalah kunci dari mujizat kesembuhan batin? Setelah 

mendengarkan firman Tuhan minggu ini, maka langkah 

nyata seperti apakah yang akan Anda lakukan untuk 

meresponinya? Tuliskan!   



APLIKASI: Bagi Anda yang masih mengalami luka batin, 

berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk minta 

pengampunan dan kasih yang daripada Tuhan 

memenuhi hati dan hidup Anda. Kemudian ambilah 

langkah untuk menuliskan nama-nama orang yang 

membuat Anda terluka, lalu masukan dalam pokok-

pokok doamu, ampuni mereka, berkati mereka, dan 

setelah itu berikan tindakan kasih yang nyata kepada 

mereka. Setiap hari terus minta kekuatan dan kasih yang 

dari Tuhan untuk berkarya memenuhi hatimu. Langkah 

terakhir, bagikan kesaksian yang Anda dapatkan setelah 

Anda mengaplikasikannya. Tuhan Yesus memberkati.            

 

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! 

KKR 10 HARI YANG MEMBAWA PEMULIHAN ATAS 

KELUARGAKU 

 

Nama saya Eni, puji Tuhan saya bisa bergabung di 

kelompok sel sukacita. Saya merasa senang bisa 

bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sudah lama suami 

saya bekerja diluar kota. Sehingga sebagai seorang istri 

saya tidak tau kegiatan yang dilakukan suami saat 

berada diluar kota. Sampai suatu hari suami bercerita 

kalau dia mau menikah dengan wanita lain. Sebagai 

seorang istri tentu saja saya merasa terkejut dan sedih. 

Saya hanya bisa menangis dan menjerit pada Tuhan. 

Hati saya betul-betul hancur. Saya sangat terpukul 

sekali mengetahui suami saya selingkuh. Saya terus dan 

terus berdoa pada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti 

tolong saya. 



 

Betapa sakitnya hati saya, karena rencana suami 

menikah di bulan yang sama dengan anak sulung kami 

yang juga akan melangsungkan pertunangan. 

Bukannya ikut memikirkan anaknya, malah memikirkan 

wanita lain, betul-betul keterlaluan. Masalah 

keuanganpun dia tidak pernah memperhatikan 

kebutuhan saya sebagai istrinya sehingga saya harus 

bekerja keras mencari uang sendiri dengan menjahit. 

 

Ketika ada KKR 10 hari di GBI Keluarga Allah Widuran, 

saya digerakkan Tuhan untuk datang, dan hampir tiap 

hari saya sempatkan datang, hanya 2 kali saya tidak 

datang. Saya dikuatkan oleh Tuhan. Secara manusia 

saya sangat terpukul sekali dan merasa stres 

memikirkan kelakuan suami yang tega menghianati 

saya. 

 

Singkat cerita, saat suami saya mandi. Ada dorongan 

yang kuat untuk melihat HPnya. Ketika saya buka 

ternyata HP dikunci, harus buka dengan pin yang saya 

tidak tahu pinnya, tapi sangat ajaib tangan saya 

bergerak sendiri bisa menekan pin dengan tepat 

sehingga HP bisa dibuka. Daaaan....astaga.....nampak 

foto-foto suami berduaan dengan wanita 



selingkuhannya, begitu mengerikan. Hati saya hancur, 

dan saya tidak tahan lagi rasanya ingin bunuh diri. Lalu 

saya pergi meninggalkan rumah bersama salah satu 

anak saya sampai jam 11 malam, dan ternyata suami 

mencari saya. Mungkin ini cara Tuhan untuk 

memulihkan keluarga saya. Setelah saya kembali 

kerumah, terjadi perubahan, suami merasa sangat 

bersalah pada saya karena saya telah melihat fotonya 

dia dengan wanita lain, dan ketika saya hapus foto-foto 

tersebut, dia diam tidak marah dan puji Tuhan dia 

memutuskan untuk resign dari pekerjaannya diluar kota 

yang menyebabkan dia selingkuh. Dan sejak dia resign 

dari pekerjaannya suami saya lebih banyak dirumah 

sehingga kami bisa banyak waktu untuk berdua. Dan 

saya sangat terkejut, ketika saya ajak ke gereja, dia 

mau, puji nama Tuhan! Terimakasih Tuhan Yesus  yang 

sudah menjawab doa saya. Saat ke gereja pertama kali 

bersama suami kotbahnya tentang pemulihan keluarga. 

Suami sangat kaget. Hatinya tersentuh. Dia bilang kok 

kotbahnya Pak Obaja persis sama ya dengan yang dia 

lakukan. Seakan akan kotbah itu ditujukan untuk dia. 

Tuhan menjamah suami saya yang tadinya sudah mau 

menikah siri dengan wanita lain, sekarang kembali 

kerumah. Keluarga kami sudah dipulihkan. Terimakasih 

Tuhan Yesus.  

 



Saya merasa bersyukur disaat hati saya hancur, 

pergumulan yang saya hadapi begitu berat, saya tidak 

tahu harus bagaimana, disaat itu waktu saya datang 

KKR di gereja saya disambut oleh petugas penyambut 

jiwa baru. Disuruh ngisi formulir. Tak lama kemudian 

saya dihubungi oleh bu Debora. Dan sejak itu saya selalu 

dikuatkan saat sharing dan saya bersyukur sudah ikut 

komsel dan bisa bersaksi. Terimakasih, Tuhan Yesus 

memberkati. 

 

Eni Susilowati - 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) 


