


2 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. Roh Kudus, Roh Allah bakar hati dan hidupku  
3. Roh Kudus Kau hadir disini    
4. Roh-Mu yang hidup (JPCC) 
 
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul    : SALING MENGENAL 
Petunjuk : Siapkan dua lembar kertas kecil bertuliskan 
angka yang sama bila ada 10 anggota, maka yang 
diperlukan 5 pasang kertas kecil dalam satu kantong. 
Pemimpin memanggil setiap anggota untuk mengambil 
satu lembar kertas kecil dari kantong kertas itu. Anggota 
yang mendapatkan angka yang sama membentuk satu 
kelompok. Dalam kelompok itu, kedua anggota saling 
bertanya jawab. Kedua anggota paling sedikit harus 
mengetahui tiga hal yang jarang diketahui oleh anggota 
lain dari kelompok lain, misalnya tentang hobi. Mereka 
diberi waktu 3 sampai 5 menit untuk bertanya jawab. 
Bila waktunya telah habis, maka setiap anggota kembali 



ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian setiap 
anggota diberi kesempatan untuk menceritakan 
kembali hobi atau kegiatan sehari-hari dari teman 
sekelompoknya.  
Tujuan     : Setiap kita harus belajar saling mengenal 
dan saling memperhatikan, seperti itu juga di dalam 
keluarga.   
 
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 #1 
MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA #1 

MAKING ROOM FOR JESUS - SEDIAKAN RUANG BAGI 
YESUS 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #1 - MUJIZAT 
PEMULIHAN KELUARGA #1’ dengan tema ‘MAKING 
ROOM FOR JESUS - SEDIAKAN RUANG BAGI YESUS’             
        
I. TUHAN MENYEDIAKAN MUJIZAT PEMULIHAN BAGI 

KELUARGA ANDA! 



a. Yoel 2:23-27    
- Tuhan akan membuat penuh GANDUM, 

MINYAK, dan ANGGUR dalam hidup kita! 
- Gandum bicara berkat keuangan. 
- Minyak bicara tentang Anointing for Dominion 

dan tentang Urapan Kesembuhan Ilahi. 
- Anggur bicara tentang Kasih!  

PERTANYAAN: Sadarkah Anda bahwa Tuhan telah 
menyediakan mujizat pemulihan bagi keluarga Anda? 
Lalu, langkah apa yang akan Anda ambil untuk 
meresponi mujizat pemulihan keluarga yang sudah 
disediakan Tuhan ini?  
 
II. BAGAIMANA KITA BISA MENGALAMI MUJIZAT 

PEMULIHAN KELUARGA? 
1. Taburkan Benih Kasih. 

a. Yohanes 2:1-11    
- BAGAIMANA LEVEL ANGGUR KASIH DALAM 

KELUARGA DAN PERNIKAHANMU?!  
- KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN ADALAH 

AWAL PEMULIHAN.  
b. ANGGUR KASIH DALAM KELUARGA 

HARUS TERUS DIPERBAHARUI! TABURKAN BENIH 
ANGGUR!  

c. BAGAIMANA KALAU KELUARGA KITA SUDAH 
TERLANJUR KEHABISAN ANGGUR? TIDAK ADA 
KATA TERLAMBAT DALAM KAMUS TUHAN! 
 ALLAH EL SHADDAI, ALLAH MAHA 



KUASA!  
 2 Raja-Raja 20:9-11    

2. BUAT RUANG YANG SPESIAL BAGI YESUS 
UNTUK MASUK DALAM KELUARGA ANDA! 
(MAKING SPECIAL ROOM FOR JESUS) 
a. Yohanes 2:1-2    
 SIAPA YANG KITA UNDANG DALAM 

HIDUP KITA, AKAN MENENTUKAN MASA 
DEPAN KITA. 

b. YANG TERPENTING ADALAH 
MENGUNDANG YESUS! 
 PEREMPUAN SUNEM DAN SUAMINYA 

SEPAKAT MEMBUAT KAMAR TERBAIK BAGI 
ELISA. 
- 2 Raja-raja 4:8-10    

 Itu sebabnya BUAT RUANG YANG SPESIAL 
BAGI YESUS UNTUK MASUK DALAM KELUARGA 
ANDA!     

 
PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan minggu ini, maka langkah seperti apakah 
yang akan Anda ambil sehingga setiap kita bisa 
mengalami mujizat pemulihan dalam keluarga kita? 
Tuliskan komitmen Anda, dan sharingkan faedah yang 
Anda terima saat Anda komitmen mengaplikasikannya!            
 
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 
DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 



Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompok sel untuk berdoa profetik.Tuaian jiwa-jiwa 
dan 1 Juta Pahlawan. 
1. Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan 

kesejahteraan bangsa. 
2. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat,  dan kesatuan yang 

solid dalam gereja kita. 
3. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 

Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

4. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama 
yang ditulis di Kartu Penuai  dijamah serta 
diselamatkan



 
KESAKSIAN: 
LAWATAN & BANJIR MUJIZAT DI KELUARGA ALLAH! – TUHAN 
PULIHKAN KELUARGA DAN KEUANGAN KAMI 
Shalom, saya Fredy dan Harumda koordinator ibadah raya 2 
Keluarga Allah Semarang. Kami akan menyaksikan betapa 
dashyatnya Tuhan memulihkan keluarga kami. Dulu saya adalah 
penjudi bola, bahkan saya sempat jadi agen bandar bola, hingga 
suatu hari ada suara berbicara kepada saya kamu mau judi bola 
sampai kapan? Kalau begini terus anakmu taruhannya. Saya cerita 
ke istri tentang suara itu, istri saya bilang bertobat, karena istri 
seringkali mengingatkan untuk berhenti tapi saya tetap nekat. 
Akhirnya saya memutuskan untuk bertobat. Saya ambil komitmen 
untuk hapus semua yang berbau bola di HP saya. Tidak berhenti 
sampai disitu, begitu saya memutuskan untuk bertobat saya 
dikeluarkan dari perusahhan hingga saya harus kerja di Makasar, 
tapi Puji Tuhan saya cuma 4 bulan di Makasar karena ada teman 
yang menawari pekerjaan dengan jabatan tinggi yang tidak 
pernah saya pikirkan, tapi tetap saja rumah, mobil, motor, semua 
yang kami miliki habis untuk membayar tagihan-tagihan yang 
harus kami tanggung, bahkan untuk makan saja kami harus nunut 
ke tempat kakak ipar saya, SPP anak-anak nunggak sampai 2 
tahun. Suatu hari anak saya yang pertama sakit, kami tidak punya 
uang sama sekali, badannya panas sudah 5 hari, kakak ipar saya 
kasih saya uang untuk periksa. Ternyata anak saya harus mondok, 
karena panasnya sudah 5 hari dan anak saya sudah kurus sekali, 
sampai rumah kami berdoa, opname pakai uang apa Tuhan? Kami 
bertahan, anak kami tetap di rumah, lalu kami doakan, tapi kalau 
malam panasnya tinggi, akhirnya saudara kami tahu, dia sempat 
memarahi kami anak sakit kok dibiarin, kami jawab kami tidak 
punya uang, dia bilang bawa dulu ke RS nanti aku bantu urus surat-
suratnya, kami nggak mudeng surat-surat apa. Akhirnya kami 
bawa anak kami ke RS, seminggu di RS dan diperbolehkan pulang, 
kami doa uangnya gimana Tuhan? Ternyata sampai kantor 
administrasi petugas bilang anak ibu boleh pulang sekarang, istri 



saya tanya biayanya berapa? Lalu dijawab semua tidak bayar, 
luarbiasa Tuhan bekerja. Pernah suatu hari kami tidak punya apa-
apa sama sekali, beras tinggal 1 gelas kecil, anak-anak dari pagi 
baru makan sekali dengan mie instan. Kami sempat berpikir mau 
ke tempat kakak untuk nunut makan, tapi Tuhan bilang tidak usah, 
di rumah saja. Akhirnya beras yang tinggal 1 gelas dimasak, 
setelah matang ditaburi garam, kami berikan ke 3 anak kami, luar 
biasanya pemeliharaan Tuhan, makan dengan garam saja mereka 
bilang seperti makan dengan ayam goreng. Kami benar-benar 
hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Kami benar-benar 
merasakan apa itu Anugerah, kasih setia, kebaikan, dan 
kemurahan Tuhan. Hingga pada hari Jumat 10 Mei 2019, ada 
teman baik kami datang ke rumah mereka bawa beras, dan bahan 
makanan lainnya yang jumlahnya sangat banyak, yang membuat 
anak-anak senang luar biasa karena sudah dari pagi mereka belum 
makan. Semenjak doa puasa dimulai, anak-anak ikut puasa. 
Teman kami ini datang ke rumah berniat menolong kami, mereka 
suruh kami untuk menulis semua hutang-hutang kami, setelah 
kami tulis semua totalnya ada 90 jutaan termasuk tunggakan SPP 
anak-anak selama 2 tahun, tanpa kami duga mereka bilang 
hutang-hutang ini akan dibayar, kami tidak langsung jawab, kami 
minta waktu untuk berdoa dulu. Sabtu dan Minggu kami 
sekeluarga berdoa cerita sama Tuhan, bagaimana kami harus 
menyikapinya, karena bagaimanapun juga kami tidak mau ini 
menjadi beban teman yang sudah mau menolong kami. Tuhan 
jawab kami dengan satu ayat di kitab Filemon 1:18-19. Akhirnya 
Senin siang kami janjian ketemuan kami sampaikan, kami terima 
niat baik mereka.. Puji Tuhan semua hutang kami lunasss!!! Praise 
the Lord!!! Puji Tuhan, Yesus baik!!! Jangan pernah lelah untuk 
terus taat dan setia, berikan perpuluhan karena itu haknya Tuhan, 
terus bersekutu dan bangun hubungan intim dengan Roh Kudus, 
suami istri harus sepakat jangan saling menyalahkan, terus 
bangun mezbah keluarga, percaya terus Mujizat pasti  terjadi! 
Haleluya. 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) 


