


29 MARET 2020 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 

2 Lagu Pengagungan -  Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(Silahkan pilih 2 lagu berikut):

1. Kami T’rima Kuasa-Mu (KA Worship) 

2. Perjanjian Ajaib-Praise (KA Worship) 

3. Tuntunan Ilahi (Franky Kuncoro) 

4. Yesaya 60 (KA Worship)

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 

menjelaskan pelajaran yang bias dipetik dari ice breaker 

yang sudah dilakukan. 

Judul: LANGKAH PROFETIK 

Petunjuk: Pemimpin ice breaker meminta untuk semua 

anggota komsel menghafalkan Yesaya 60:1-2. 

Kemudian semua anggota komsel berdiri melingkar. 

Pemimpin member komando untuk semua berjalan 

kearah kanan/kiri (tetap melingkar) sambil 

mengucapkan dengan penuh keyakinan Yesaya 60:1-2 

yang sudah dihafalkan tadi. Pemimpin berdiri di tengah 

untuk melihat siapa yang tidak/belum hafal, maka dia 

akan diminta masuk ke dalam lingkaran dan dengan 

keras dan tegas untuk membacakan ayat Yesaya 60:1-2 

dengan membuka Alkitab. 

Tujuan: Tangkaplah setiap rhema firman Tuhan di 

gereja kita, dan belajarlah untuk masuk dalam 

dimensi supernatural Tuhan. 



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? 
 

MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #5 

MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #5 

STEPPING INTO SUPERNATURAL 

MELANGKAH MASUK ALAM SUPERNATURAL 
 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #5 - 

MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #5’ 

dengan tema ‘STEPPING INTO SUPERNATURAL - 

MELANGKAH MASUK ALAM SUPERNATURAL’ 

 

I. MASUKLAH DALAM DIMENSI 

SUPERNATURAL KUASA DAN MUJIZAT 

TUHAN 

a. Yosua 3: 2-7, 15-17  

 Sadarilah, untuk masuk ke tanah 

perjanjian dengan mengandalkan 

kekuatan jasmani adalah hal yang sangat 

tidak mungkin! -- Mazmur 18:29b 

b. MENYEBERANGI SUNGAI YORDAN = 

MASUK DALAM DIMENSI 

SUPRANATURAL KUASA ALLAH. 



 Kalau kita ingin masuk ke tanah 

perjanjian, kita harus bergerak lebihlagi 

dalam dimensi supranatural, yaitu 

dimensi kuasa Allah. 

 

II. PONDOK DAUD AKAN MENJADI GERBANG 

AWAL DIMENSI KUASA ALLAH DI AKHIR 

ZAMAN 

a. YOSUA MEMBELAH SUNGAI YORDAN 

DENGAN TABUT ALLAH. 

 Tabut Allah bukan hanya lambing hadirat 

Tuhan, tetapi juga lambing kekuatan dan 

kuasa Tuhan. 

 Mazmur 132:7-8  

b. ITU JUGA YANG TUHAN KERJAKAN DI 

GEREJA KITA TENTANG PONDOK 

DAUD. 

 Bagian terpenting dari Pondok Daud 

adalah TABUT ALLAH atau 

KEHADIRAN TUHAN itu sendiri. 

c. Amos 9:11-15 – Nubuatan tentang pemulihan 

Pondok Daud, erat kaitannya dengan Mandat 

Mengambil Alih Tanah Perjanjian, Taking Over 

the Cities! 
 

III.INI SAATNYA KITA MASUK DALAM 

GELOMBANG BERIKUTNYA MOBILISASI 

BESAR-BESARAN UNTUK PONDOK DAUD 

DAN PUASA RAYA. 

a. Yosua 3:6,15,16a 



 Ketika Yosua mulai memobilisasi para 

imam, maka semua bergerak meresponi 

dengan segera! 

b. BANGKIT DENGAN SEGERA 

MENGIKUTI RANTAI KOMANDO DI 

GEREJA KITA.  

1. BANGUN PONDOK DAUD!  

 Secepat apa Anda mengalami mujizat 

tergantung secepat apa Anda 

meresponi pesan Tuhan. 

2. MASUK DALAM KEGERAKAN DOA 

PUASA 40-50 HARI. 

 Matius 17:19-21  

 

PERTANYAAN: Sudahkah Anda masuk dan berjalan 

dalam dimensi supernatural Tuhan? Mengapa? 

Sharingkan! 

APLIKASI: Apakah yang Anda dapatkan melalui 

Firman Tuhan minggu ini? Kemudian, langkah dan 

komitmen seperti apakah yang akan Anda lakukan? 

Tuliskan dan 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 gerejakita. 

5. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama 

yang ditulis di Kartu Penuai dijamah serta 

diselamatkan

KESAKSIAN: 

TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA 

DISELAMATKAN DI KELUARGA ALLAH! 

Nama saya Christian, saya rindu menyaksikan 

kebaikan Tuhan disepanjang hidup saya, karena 

sepanjang waktu AnugerahNya yang sungguh besar 

didalam hidup saya, terutama untuk Perjalanan 

Holyland pada 28 Feb 2020 ini. Sebenarnya keinginan 

untuk ikut Holyland sudah ada sejak 2018, tetapi karena 

masih terkendala waktu dan belum kesiapan dana, kami 

memutuskan untuk mulai menabung. Pada tahun 2019 

bulan Oktober sebenarnya kami nyaris ikut, tetapi 

karena sesuatu hal, kami batal untuk ikut. Pada awal 

Desember 2020, Pak Obaja mengumumkan akan ada 

Holyland pada bulan Februari, tapi belum tahu tanggal 

berapa, dan kami merasa ini sudah waktunya. Akan 

tetapi pada awal Januari 2020, di umumkan bahwa saya 

harus ke Jakarta untuk mengikuti sebuah acara tahunan 

(Annual Awards) pada tanggal 28 Feb, sebuah acara 

yang wajib dihadiri. Disamping itu saya sendiri sudah 

sangat rindu untuk hadir direncana itu, karena sudah 



menunggu 5 tahun untuk bias menang Awards di acara 

Annual, biasa saya menang hanya di acara mid-year 

saja. Maklum kami dari kota kecil, tidak mungkin bisa 

mengalahkan omzet kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, dan Bali. Dilihat dari segi harga jual properti 

di Solo di banding kota besar sungguh berbeda jauh. 

Saya bingung karena disatu sisi saya sudah rindu ke 

Holyland, tetapi saya takut kecewa kalau tidak hadir 

Annual Award, jangan-jangan nanti menang Awards, 

sampai agak badmood, kenapa sih dalam 365 hari yang 

ada di tanggalan, harus kembar tanggalnya pada 28 Feb 

2020. Akhirnya saya memutuskan tidak ikut Holyland 

dan daftar untuk ikut acara Annual Awards di Jakarta. 

Tetapi pada saat Ibadah Spesial Sabtu, saya kembali di 

ingatkan Tuhan untuk janji saya ikut ke Holyland, saya 

jadi galau dan berdoa, setelah ibadah saya minta drg. 

Ester (istri saya) untuk daftar ikut Holyland. Dia tanya, 

lah caramu ke Jakarta bagaimana? Dan Ester sendiri 

juga sudah terlanjur menjadwalkan diri pergi ke Kuala 

Lumpur awal Maret untuk mengikuti Internasional 

Seminar karena dipikirsaya sudah bulat tidak ikut 

Holyland. Akhirnya, saya cancel ke Jakarta, dan Ester 

meng-cancel pendaftaran ke KL beserta cancelation 

untuk hotel dan pesawat. Mujizat terjadi, acara Annual 

Award secara tiba-tiba dimajukan 1 hari, dari hari 

Jumat ke hari Kamis. Ini lucu sekali, siapa mau buat 

acara besar sudah enak-enak dapat book ballroom hotel 

hari Jumat ke Kamis, belum artis yang harus diganti 

jadwal, belum peserta yang sudah terlanjur book tiket 

dan hotel. Tetapi Tuhan Yesus baik, saya bias diatur 



menghadiri acara Award hari Kamis, terus berlanjut 

terbang ke Holyland hari Jumat dari Jakarta. Dan yang 

lebih luar biasa, di Annual Award tersebut Kantor Solo 

Raya membuat kejutan sampai seluruh Kantor se-

Indonesia takjub, dimasa properti menurun, kami malah 

mampu naik dan menjadi Top Regional Office. Dan 

total kami menang 8 Prestigious Awards di acara itu, 

sehingga banyak yang mau belajar dengan kantor kami. 

Dan lucunya, acara Seminar Kedokteran untuk Ester di 

KL juga DIBATALKAN oleh panitia karena virus 

corona. Puji Nama Tuhan, for He is good God. Dan 

selama perjalanan rohani di Israel saya mendapatkan 

banyak pewahyuan yang akan saya ceritakan di 

kesaksian selanjutnya. Karena ini sudah kepanjangan. 

Tuhan Yesus Memberkati. Yesaya 60 TERJADI 

Narasumber kesaksian: Christian – SGS Pendoa ISS 

(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) 


