28 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. Perjanjian Ajaib – Praise (KA Worship)
3. Ku Nyanyi Haleluya
4. Ku Aman DalamMu (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: JAGA TERANG
Petunjuk: Pemimpin mengajak anggota sedikit relax
agar tidak dikecam suasana pandemi dengan acara
sedikit lomba. Sediakan 4 sendok dan di atas sendok
diisi bola ringan atau kapas yang dibawa secara bersama
atau lomba. Usahakan sampai finish batas garis. Saat
ada yang terjatuh bahkan tidak sampai finish pasti
kecewa. Atau sewaktu membawa beban di atas sendok
sangat takut bahkan harap-harap cemas apalagi disertai
teriakan dari penonton.
Tujuan: Jangan takut. Sebab ketakutan tidak akan
membuat pengurapan dalam hidup kita makin kuat.

Ketakutan bahkan membuat kita kehilangan Damai
Sejahtera bahkan potensi yang ada pada diri akan
melemah. Mari kita tetap jaga hati. Perhatikan Yesaya
60.
S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (5060 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 #4 - PERJANJIAN DAMAI #4
CONQUERING FEAR - MENAKLUKKAN KETAKUTAN
PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang
‘THE COVENANT OF PEACE #4 - PERJANJIAN DAMAI #4’
dengan tema ‘CONQUERING FEAR - MENAKLUKKAN
KETAKUTAN’
UNTUK BISA MEMILIKI DAMAI, KITA HARUS BISA
MENAKLUKKAN KETAKUTAN KITA.
a. DAMAI DAN KETAKUTAN adalah dua hal yang
TIDAK BISA TUMBUH BERSAMAAN.
 Ketakutan seperti semak duri yang akan
menghimpit damai sejahtera dan sukacita anda.
I.

2 Timotius 1:7
KETAKUTAN bukan sekedar perasaan, tetapi ROH
YANG MENGINTIMIDASI.
b. DAUD ADALAH SALAH SATU CONTOH ORANG
YANG BISA MENAKLUKKAN KETAKUTAN.
 Mazmur 3:1-7
-

II.

a.
b.



c.



-

RAHASIA DAUD MENAKLUKKAN KETAKUTAN
ADALAH IMAN!
Mazmur 56:1-5, 10-12
IMAN ARTINYA PERCAYA SEKALIPUN KITA BELUM
MELIHAT.
KETAKUTAN bisa terjadi karena kita BELUM BISA
MELIHAT SESUATU.
Iman membuat kita tetap bisa percaya kepada
Tuhan, sekalipun kita belum bisa mengerti semua
yang sedang dikerjakan Tuhan (Ibrani 11:8)
BANGKIT DALAM IMAN, KALAHKAN KETAKUTAN,
DAN TERUSLAH MELANGKAH!
Roh ketakutan bukan hanya mematikan damai
sejahtera Anda tetapi juga mematikan potensi
Anda.
Jangan takut dan taati rhema dari Tuhan!
Ini juga yang dilakukan Ester: Ester 4:13-17
Begitu iman diaktifkan, maka kuasa Allah bekerja,
dan mujizat besar terjadi!

III.

a.
b.



UCAPKAN PERKATAAN IMAN DAN DEKLARASI
PROFETIK UNTUK MEMBUNUH KETAKUTANMU!
Mazmur 56:4
Jangan pernah mengumbar ketakutanmu.
1 Korintus 16:13
Ketakutan hanya akan melemahkan dan
mengeringkan pengurapan Tuhan dalam hidupmu.

PERTANYAAN: Masih adakah ketakutan yang sampai
saat ini masih membelenggu hidupmu? Lalu, langkah
seperti apakah yang Anda lakukan untuk
melawan/menaklukkannya? Sharingkan!
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu
ini, maka komitmen seperti apakah yang akan Anda
lakukan sehingga Anda sungguh-sungguh bisa
menaklukkan ketakutan Anda dan keluar sebagai
pemenang bersama dengan Tuhan? 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.

5.

Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas
Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita.
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 bu Chandra. Saya mau menyaksikan
tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami,
dan khususnya kepada saya pribadi. Keajaiban dan
mujizatNya dilimpahkan kepada saya pada saat
kehamilan anak ke 2 saya. Saat usia kehamilan 9 bulan
lebih, bahkan sudah mendekati HPL, dokter sampaikan
kalau posisi bayi belum pada tempat yang seharusnya,
dengan kata lain sungsang, bahkan saat itu dokter bilang
kalau besar kemungkinan saya harus operasi. Yang
namanya manusia, maka muncul rasa takut dan
binggung, terutama di masalah biaya, karena saat ini
juga baru pandemi, jadi penghasilan kami pun tidak
menentu, tapi disaat seperti itu kami hanya bisa
berserah pada Tuhan Yesus, karena hanya Dia-lah
sumber segala mujizat. Belum berhenti sampai saat itu,
tepatnya tanggal 9 suami saya dapat WA dari atasannya

yang dulu tempat ia bekerja, kalau tanggal 12 dimintai
tolong untuk ngantar pelayanan di Bandung. Karena
kami butuh dana untuk biaya persalinan, maka tanpa
bertanya dan berpikir panjang, suami saya pun
menjawab “iya”. Setelah itu baru ngomong ke saya.
Yang namanya posisi kehamilan saya sudah mendekati
HPL, ya saya bilang “jangan pergi, kalau saya sendri di
rumah lalu, saya melahirkan bagaimana? siapa yang
antar lalu anak yang besar bagaimana?” Tetapi suami
saya tidak menjawab. Saya bergumul saat itu selama 3
hari, tapi dalam doa saya seakan Tuhan diam saja tidak
memberi jawaban. Dan pas doa yang hari ke 3 tiba-tiba
Tuhan memberi jawaban "kenapa kamu takut dan
kuatir? Aku menyertaimu" Akhir kata saya pun
mengijinkan suami saya pergi pelayanan, pagi jam 4
saya masih bisa antar suami saya ke garasi, setelah itu
saya pulang, saat itu jam 8 pagi saya merasa akan
melahirkan, saya pun bingung dengan siapa saya ke
puskesmas dan dengan siapa anak saya yang besar,
karena saya pendatang di tempat saya tinggal ini, tapi
benar, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan kirimkan orangorang yang baik untuk membantu saya, ada yang
ngantar saya dan ada yang menjaga anak saya selama
saya tidak di rumah, tidak sampai disitu, yang
seharusnya saya harus operasi untuk melahirkan anak
saya, Tuhan mudahkan semua, anak saya dalam waktu
3ajam lahir normal, sungguh pertolongan dan Mujizat
Tuhan luar biasa dalam hidup saya bahkan sampai biaya

persalinan pun Tuhan yang menyediakan. Demikian
kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat bagi setiap
saudara, selalu melekat dan menaruh setiap harapan
kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
memberkati.
Narasumber Kesaksian : Ibu. Chandra – 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)

