


4 OKTOBER 2020 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 

Dua lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 

Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):  

1. Kami t’rima KuasaMu (KA Worship) 

2. Perjanjian Ajaib (Praise-KA Worship) 

3. Dahsyat LawatanMu (KA Worship) 

4. Tahun Kemuliaan (Worship-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: MELAKSANAKAN MANDAT MENCARI BENDA 

Petunjuk: Pemimpin ice breaker membuatlah daftar-

daftar benda seperti: sumur, pedang, gandum, air, 

anggur, kendi, roti, benih dan lain-lain yang terdapat 

dalam Alkitab. Ketika aba-aba dimulai maka para 

anggota langsung bergerak mencari sebuah ayat Alkitab 

yang berisi nama-nama benda yang disebutkan oleh 



pemimpin ice breaker. Anggota pertama yang 

menemukannya harus berdiri membaca ayat tersebut 

lalu menyebutkan nama kitab, pasal dan ayatnya. Nilai 

dan angka diberikan kepada peserta yang berhasil 

dahulu menemukannya.  

Tujuan: Setiap kita belajar untuk taat dan dengan 

sungguh-sungguh melakukan mandat dari Tuhan yang 

diberikan melalui pemimpin diatas kita.  

 

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? 

 

END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #1 

KEGERAKAN APOSTOLIK AKHIR JAMAN #1 

APOSTOLIC MANDATE - MANDAT APOSTOLIK         

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 



‘END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #1 - KEGERAKAN 

APOSTOLIK AKHIR JAMAN #1’ dengan tema ‘APOSTOLIC 

MANDATE - MANDAT APOSTOLIK’                                                                

            

I. TUHAN SEDANG MEMBAWA GEREJA KITA MASUK 

DALAM DIMENSI APOSTOLIK. 

RHEMA TENTANG KEGERAKAN PROFETIK. 

Tuhan sedang memperlengkapi Gereja kita dengan: 

APOSTOLIC MOVEMENT/GERAKAN APOSTOLIK.  

Efesus 2:19-20  

Ternyata 'Keluarga Allah' seharusnya dibangun atas 

Dasar para Rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus 

sebagai batu penjuru.  

Rasul dalam bahasa Inggris disebut Apostle. 

Nabi dalam bahasa Inggris disebut Prophet. 

Apostle dan Prophet inilah akar kata dari Apostolik dan 

Profetik. 

Paulus membangun gereja itu dengan 2 dasar ini: 

GEREJA YANG APOSTOLIK DAN PROFETIK,  

NABI adalah orang yang dipakai sebagai penyambung 

lidah dari Tuhan yang menyuarakan isi hati Tuhan. 

 



II. TANGKAP API APOSTOLIC MOVEMENT! 

Apostolic berasal dari kata 'Apostle', yang berasal dari 

kata 'apostolos', yang berarti: Rasul, Utusan, Orang yang 

diutus, Delegasi, Duta Besar dengan Tugas Misi 

tertentu.  

APOSTLE ini sangat berkaitan dengan PENGUTUSAN dan 

MISI.  

Gerakan Apostolik ini berbicara tentang suatu 

Movement / Gerakan Pengutusan orang-orang percaya 

untuk mengerjakan Misi Kerajaan Allah.  

Gereja yang apostolic adalah gereja dengan HATI MISI. 

Lukas 19:10 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari 

dan menyelamatkan yang hilang." 

Matius 28:18-20   

Gerakan Apostolik ini adalah sebuah gerakan 

pengutusan orang-orang percaya untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan 

menegakkan Kerajaan Allah di Bumi seperti di Surga! 

Sebagai Gereja Tuhan, jangan sampai kita kehilangan 

hati misi!  

GEREJA MULA-MULA yang dipimpin Rasul mula-mula 

adalah gambaran dari Gereja yang DIBANGUN DALAM 

DASAR KERASULAN DAN KENABIAN. 



Kisah 5:12-16 -- Gereja mula-mula adalah gereja yang 

bergerak dalam DIMENSI APOSTOLIC DAN PROFETIK. 

Saat ini Tuhan sedang membangkitkan Gereja kita untuk 

menjadi Gereja Apostolik dengan Urapan Apostolik 

untuk memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa, 

dan memperluas daerah Wilayah kekuasaan Kerajaan 

Allah sampai ke ujung Bumi! – Contoh; Gereja yang 

dipimpin Ps David Oyedepo  

 

III. PENGURAPAN APOSTOLIK DIBERIKAN KEPADA 

ORANG YANG SIAP MERESPONI MANDAT APOSTOLIK! 

Gereja Keluarga Allah dipanggil di garis terdepan untuk 

memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa, dan 

memperluas Kerajaan Allah, mengambil wilayah demi 

Wilayah, sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah 

mengaku Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru 

Selamat.  

HIDUP DAN PELAYAN PAULUS DIPENUHI DENGAN 

PENGURAPAN KARENA DIA MERESPONI MANDAT 

APOSTOLIK DARI TUHAN. 

1 Korintus 1:1 -- Satu-satunya alasan Paulus menjadi 

rasul sekalipun dia adalah seorang pengusaha, adalah 

karena Tuhan yang memanggil dia! 

Kisah Para Rasul 26:15-19  



Ini saatnya meresponi mandat dari Tuhan dan masuk 

dalam babak baru kegerakan apostolik yang dahsyat. 

Mandat Apostolik Kerajaan Allah sudah diberikan pada 

Gereja kita.       

 

PERTANYAAN: Sudahkah Anda menangkap rhema 

mengenai mandat apostolik ini? Lalu, mandat apostolik 

apa yang sedang Tuhan berikan untuk hidupmu? 

Sharingkan! 

APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 

ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 

akan Anda lakukan, sehingga pengurapan Tuhan itu 

sungguh-sungguh dinyatakan atas hidupmu? 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 

gereja kita. 

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! 

 

Shalom Pak Obaja, saya Felicia ingin memberi kesaksian. 

Saya memiliki kekhawatiran dan kegelisahan pada toko 

saya yang kurang berkembang. Keuntungan dari hasil 

jualan setiap hari hanya cukup untuk gaji karyawan saja, 

kalaupun ada uang lebih itu jumlahnya sedikit. Saya 

khawatir bagaimana saya bisa menabung untuk masa 

depan saya. Kekhawatiran ini saya utarakan kepada 

partner saya, dan partner saya mengingatkan untuk ikut 



Pondok Daud. Kemudian saya ikuti live streaming 

Pondok Daud dengan sungguh-sungguh. Selama satu 

minggu ini saya ikuti Pondok Daud terus, tidak pernah 

terlewatkan. Sehari bisa 3x saya mengikuti Pondok 

Daud. Pagi hari setelah buka toko, siang hari menjelang 

sore, dan malam hari sebelum saya tidur. Dan selama 1 

minggu ini saya merasakan benar-benar DAHSYAT 

MUJIZAT yang Tuhan beri kepada saya. Hati saya lebih 

damai, toko saya menjadi sangat amat ramai pembeli 

bahkan di jam-jam yang biasanya sepi, toko saya tetap 

ada pembeli. Dan yang membuat saya heran lagi, saya 

tidak bisa berhenti menyanyikan lagu-lagu pujian untuk 

Tuhan. Rasanya selalu ingin memuji Tuhan. Sungguh 

AJAIB dan DAHSYAT cara Tuhan bekerja di dalam 

kehidupanku. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus 

memberkati. 

 

Narasumber : Felicia 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


