


 27 OKTOBER 2019 
 

S1 = SEMBAH PUJI (20 Menit) 
2 Lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
2. GREAT MIRACLE (KA Worship) 
3. GREAT REVIVAL (KA Worship) 
4. PONDOK DAUD (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 : MENGINGAT & MENGUCAPKAN JANJI TUHAN 
Petunjuk : Pemimpin Ice breaker menyuruh anggota 
membuka ayat firman Tuhan dalam Keluaran 34:10. 
Alkitab boleh dibuka semua anggota kelompok sel 
pada waktu membacakan ayat tersebut. Isi ayat dibaca 
secara bergantian boleh juga dilakukan dua kali 
pembacaan tetapi secara bergiliran. Tiap orang 
membaca 2 suku kata atau lebih (tergantung jumlah 
anggota kelompok sel-nya) secara bergantian sampai 
semua anggota mendapat bagian untuk membaca suku 
kata tersebut. Setiap anggota harus menghafalkan dari 
suku kata yang telah mereka bacakan. Setelah semua 
anggota sudah membacakan, kemudian Alkitab harus 
ditutup tidak ada yang membuka Alkitab kemudian 



memuji sebuah pujian setelah selesai memuji, pertama 
kali anggota yang mendapat giliran untuk membacakan 
suku kata tersebut mengucapkan. Dan diteruskan 
dengan sebelahnya sampai semua anggota kelompok 
sel mengucapkan suku kata isi dari Keluaran 34:10 
tersebut. 
Tujuan : Dengan kesatuan dan kesehatian mengingat 
dan mengucapkan janji firman Tuhan atas kita saat 
ini. 
 
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 MIRACLE OF DAVID’S TENT #4 
MUJIZAT PONDOK DAUD #4 
MIRACLE IS IN YOUR MOUTH 

MUJIZAT ADA DI DALAM MULUTMU   
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘THE MIRACLE OF DAVID’S TENT #4 - MUJIZAT 
PONDOK DAUD #4’ dengan tema ‘MIRACLE IS IN YOUR 
MOUTH - MUJIZAT ADA DI DALAM MULUTMU’                           
 



I. PERKATAAN PROFETIK ADALAH PERKATAAN YANG 
MEMBAWA MUJIZAT 
a. KITA HARUS TERUS BERTUMBUH DALAM 

KUASA PERKATAAN PROFETIK 
b. DAUD ADALAH ORANG YANG MENGERTI 

BETUL KUASA PERKATAAN PROFETIK 
 1 Tawarikh 25:1-3 
 Karena perkataan profetik ini sangat 

berkuasa, maka jangan bosan-bosan, untuk 
mempraktekkannya. 
 

II. RAHASIA PENTING SUPAYA PERKATAAN PROFETIK 
KITA MENJADI NYATA 
1. PERCAYA 

 2 Tawarikh 20:14-20 
 PERCAYA PENUH KEPADA ALLAH 
 PERCAYA KEPADA NABI YANG 

MENYAMPAIKAN NUBUATAN 
2. MENYADARI BAHWA TUHAN ADALAH TUHAN 

YANG BERDAULAT PENUH (SOVEREIGN GOD) 
 Mazmur 115:3 Allah kita di sorga; Ia 

melakukan apa yang dikehendakiNya! 
- Arti dari Allah yang berdaulat penuh 

adalah Dia berhak melakukan apa yang 
dikehendaki dan disukaiNya. 

 JANGAN MEMBUAT TUHAN MARAH, 
SEBALIKNYA SELALU HORMATI DAN 
SENANGKAN HATI TUHAN! 
- 1 Samuel 2:27-30   



3. KONSISTEN DOA PUASA DAN FOKUS PADA 
JANJI TUHAN 
 1 Raja-raja 18:41-45 
 Berpuasa akan membuka pintu gerbang 

supranatural yang akan mendatangkan 
kuasa Allah sehingga semua perkataan 
nubuatan kita dijadikan oleh Tuhan.  

 
PERTANYAAN : Sudahkah Anda mempraktikkan 
perkataan profetik? Mengapa? Apa yang Anda lakukan 
untuk mempraktikkan perkataan profetik?  
APLIKASI : Tuliskan dan sharingkan apa yang menjadi 
kerinduan Anda hari-hari ini, dan praktikkan dengan 
perkataan profetik dengan PERCAYA, MENYADARI 
BAHWA TUHAN BERDAULAT dan KONSISTEN (Doa 
Puasa dan fokus pada janji Tuhan). Sharingkan 
kesaksian Anda atas setiap terobosan yang sudah 
Tuhan kerjakan atas hidup Anda!     
  
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 Ps. Obaja. Saya mau bersaksi bagaimana 
Tuhan bekerja secara luar biasa dalam keluarga saya. 
Ini adalah kesaksian mujizat yang ke-4 kalinya dalam 
tahun ini (Great Miracle-Banjir Mujizat). Sudah 1 bulan 
ini saya berada di Batam dan saya selalu mengikuti 
kotbah Minggu/Miracle Night melalui streaming. 2 
minggu yang lalu, anak saya terpilih sebagai delegasi 
dari 57 Negara OIC yang diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan ide di Panel Discussion di Istanbul 
Youth Summit 2020 dengan pendaftar lebih dari 1.500 
orang, dan yang diberi kesempatan untuk presentasi 
hanya 20 orang dan salah satunya adalah anak saya. 
Tetapi karena dana yang dibutuhkan  amat sangat 
besar untuk ukuran saya dan anak saya, maka anak 
saya membuat proposal untuk dukungan dananya. 
Tetapi yang terjadi adalah proposal itu ditolak berkali-
kali bahkan ada yang tidak membaca sama sekali, 



istilah jawanya “ora digagas blas”. Dan ketika kemarin 
Minggu, 12 Oktober saya streaming kotbah pak Obaja, 
saya imani terobosan akan terjadi, tapi karena sinyal 
internet yang kurang bagus kemudian paginya saya 
buka lagi kotbah yang kemarin, tapi ternyata yang saya 
buka adalah kotbah dari Ps. Jonatan, dan ketika pak Jo 
mengajak doa, tiba-tiba saya dilawat Roh Kudus, saya 
menangis sejadi-jadinya. Pada saat Ps. Jo mengajak 
untuk doa profetik, saya katakan bahwa seperti air 
menerobos demikian juga air yang sama juga akan 
menerobos penghalang-penghalang dalam proposal 
anakku. Saya Imani, saya katakan dengan perkataan 
profetik. Belum juga selesai saya berdoa, tiba-tiba 
handphone saya berbunyi berkali-kali. Selesai berdoa, 
saya buka handphone saya, dan alangkah kagetnya 
saya karena anak saya whatsapp memberitahu bahwa 
ada beberapa orang yang bersedia mendanai 
proposalnya, diantaranya; Anggota DPR Batam, 
Direktur sebuah pelayaran, Direktur Hotel. Saya benar-
benar terkejut, karena baru saja saya berdoa, dan 
Tuhan sudah menjawab doa saya dan anak saya. 
Sungguh Allah kita adalah ALLAH yang menerobos, dan 
saya percaya ketika Tuhan sudah bekerja, maka DIA 
tidak akan setengah-setengah, DIA yang akan 
menyelesaikannya bagi kami. Demikian kesaksian saya, 
kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan 
Yesus memberkati. 

Awan – BV Ibadah Pk. 16.00 



S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


