


14 MARET 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Tuhanku Hebat (NDC Worship)  
2. FirmanMu Tuhan P’lita Bagi Kaki ku 
3. Berhembuslah Roh Kudus (KA Worship) 
4. HadiratMu Memenuhiku (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: TETAP PENUH HARAPAN 
Petunjuk: Pemimpin membagikan amplop kepada 
anggotanya masing-masing yang tentunya sudah diisi 
dengan berbagai hadiah atau tepatnya voucher. 
Sebelum amplop dibagikan semua diajak lebih dulu 
manaikkan satu pujian sukacita “JALAN SERTA YESUS” 
Setelah dibuka amplop, masing-masing harus berteriak, 
untuk yang mendapat atau amplopnya terisi berteriak 
“saya menang.. saya dapat..” Untuk yang sama sekali 
amplopnya kosong, dengan tenang dan penuh senyum 
berani dan suara keras menyatakan “saya memang 
belum menang/amplop tidak terisi, tetapi sekalipun 



saya tidak menang, sekalipun saya  belum dapat, tapi 
saya yakin Tuhan pasti memberkati saya, saya mau 
tetap beriman dan berpengharapan di dalam Yesus 
Kristus.” 
Tujuan: Sekalipun doa belum terjawab, sekalipun 
kesembuhan belum terjadi, namun anak-anak Tuhan 
tetap setia dan berpengharapan. Tetap bersyukur 
dengan apa yang TUHAN Percayakan dalam hidup 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? 
 
THE COVENANT OF PEACE #2 - PERJANJIAN DAMAI #2 
DAMAI SEKALIPUN                     
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘THE COVENANT OF PEACE #2 - PERJANJIAN DAMAI #2’ 
dengan tema “DAMAI SEKALIPUN”.                                                                                   
 
I. DAMAI JIKALAU VS DAMAI SEKALIPUN.  
a. Mudah bagi kita merasakan damai dan sukacita, 

jikalau pengharapan kita terpenuhi.  



b. Kita butuh minta Tuhan memenuhi hati kita dengan 
sebuah jenis DAMAI YANG BARU, YAITU: DAMAI 
SEKALIPUN!  

◼ Habakuk 3:17-18  
◼ TELADAN HIDUP PAK OBAJA 
 
II. DAMAI SEKALIPUN MASIH MENANTI MUJIZAT. 
a. PENYEBAB SEBAGIAN ORANG TIDAK BISA 

MEMILIKI DAMAI adalah karena HANYA 
MEMPERHATIKAN MOMEN MUJIZATNYA, TAPI 
TIDAK MENGERTI ADANYA MASA PERSIAPAN.  

b. YESUSPUN BUTUH WAKTU 30 TAHUN BERTUMBUH 
DALAM ROH DAN PENGURAPAN 

c. Masa Pandemi ini Adalah jalan Panjang tanpa hasil 
yang harus dilalui banyak orang.  

◼ Jadi jangan Hanya damai ketika Mujizat sudah 
terjadi, tapi juga DAMAI SEKALIPUN MASIH 
MENANTI MUJIZAT!  

 
III. KUNCI DAMAI SEKALIPUN ADALAH TINGGAL 

TENANG DAN PERCAYA!  
a. Yesaya 30:15-16  
b. Boleh saja kita ada di tempat kering, tapi KITA 

TIDAK BOLEH MEMBIARKAN ROH KITA MENJADI 
KERING.  

c. Jangan menunggu situasi berubah dulu, baru kita 
bisa damai. AKTIFKAN DAMAI SEJAHTERAMU 
SEKARANG!  



◼ Mazmur 42:12     
 
PERTANYAAN: Menurut Anda, apakah arti DAMAI yang 
sebenarnya bagi hidupmu? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga DAMAI SEKALIPUN itu ada 
atas hidup setiap kita? Tulis 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, saya ibu Handayani mau bersaksi tentang 
kebaikan Tuhan. Sebenarnya sudah lama saya mau 
kesaksian, tapi baru saat ini bisa, setelah mendengarkan 
ibadah live streaming dari Ps. Obaja, saya diingatkan 
tentang kasih karunia, terang dan pertolongan Tuhan 
dalam hidup saya. Secara keduniawian saya tidak kuat 
menghadapi banyak beban dan tantangan dalam hidup 
saya. Hidup saya jatuh bangun, tapi tangan Tuhan tidak 
kurang panjang untuk menolong kita. 
Tuhan Maha Baik, Maha Mulia, Maha Kasih untuk anak-
anakNya yang selalu berseru berharap kepadaNya. Saya 
sangat bersyukur, Tuhan selalu menolong setiap 
kesusahan saya. Semenjak saya bangun Pondok Daud di 
rumah, banyak pemulihan yang saya rasakan, baik 
kesehatan, ekonomi, suami dan anak-anak saya, saya 
bersyukur sekali Tuhan selalu beri jalan di setiap 
pergumulan dan doa-doa saya. Tapi akhir-akhir ini 
keadaan kondisi kesehatan saya sangat buruk karena 
ada sakit diabet yang selalu tinggi, tapi ketika 
diumumkan di grup sekolah doa, siapa yang mau ikut 
ibadah online atau offline, Roh Kudus menuntun saya, 
hati saya berkata saya harus ikut ibadah offline, Roh 
Kudus menguatkan saya untuk tidak takut ibadah 
offline, datang melayani Tuhan menyenangkan hati 
Tuhan, dengan kondisi tidak sehat, karena saya percaya 
ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. 



Puji Tuhan saya selalu diberi kekuatan dan dalam 
keadaan covid seperti ini Tuhan selalu sediakan berkat, 
dilancarkan rejeki usaha suami, selalu bisa melunasi 
tagihan-tagihan yang harus dibayar, Tuhan tidak 
membiarkan anak-anakNya kekurangan bahkan Tuhan 
sudah sediakan biaya untuk kuliah anak saya, yang 
sangat luar biasa lagi Tuhan memberikan terang mujizat 
untuk anak saya yang pertama, begitu selesai kuliah 
langsung dapat pekerjaan, puji Tuhan anak saya di 
terima di IT salah satu bank swasta ternama, saya 
bersyukur sekali semua bukan kuat gagah kami, tapi 
semua karena pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa 
dalam hidup saya. Dengan membangun Pondok Daud di 
rumah, selalu berdoa, maka terang, mujizat nyata atas 
kita. 
Mari saudaraku semua, jangan jemu-jemu untuk 
mencari hadirat Tuhan, bangunlah Pondok Daud di 
rumah, imanni dan percaya hadirat Tuhan  datang dan 
terang mujizat akan nyata atas kita, dan lakukan yang 
terbaik untuk Tuhan, untuk dengan setia 
mengembalikan persepuluhan, untuk membalas cinta 
kasih Tuhan, untuk melebarkan kerajaaNya, saya sangat 
diberkati dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan, saya 
juga bersyukur dan Terimakasih Ps. Obaja yang selalu 
menguatkan dalam firmanNya. Tuhan memberkati 
pelayanan pak Obaja dan keluarga besar, dipakai lebih 
lagi untuk menyelamatkan banyak jiwa. Amin 
 



Narasumber Kesaksian : Ibu Handayani – GBI Keluarga 
Allah 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


