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S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut): 
1. Dengan gambus dan 

kecapi puji Tuhan 
2. Bila Roh Allah ada di 

dalamku ku kan menari  
 

3. Saat indah ku 
berhadapan denganMu 

4. Ku masuk Ruang 
Maha Kudus

DOA SYAFAAT (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak, menggerakkan & memimpin 
serta memberi aba-aba kepada anggota Kelompok Sel 
untuk berdoa syafaat bersama-sama. 
1. Setiap jemaat dan 

pelayan Tuhan 
mengaplikasikan 
rhema Firman Tuhan 
minggu ini.           

2. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 
Juta Pahlawan. 

3. Penyelenggaraan 
Pemilu 2019  

4. Lawatan Tuhan yang 
dahsyat, serta 

kesatuan dalam Gereja 
Keluarga Allah Global 
dan pelayanan kita. 

5. Gembala Sidang; Pdt. 
Obaja TS dan keluarga 
beserta hamba-hamba 
Tuhan yang melayani di 
gereja kita. 

6. Pergumulan jemaat 
dan nama-nama yang 
ditulis di Kartu Penuai



S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul    : CARI DAN MENDAPAT                            
Petunjuk : Semua anggota duduk dan masing-masing 
memegang Alkitab. Kemudian pemimpin ice breaker 
membacakan sebuah cerita dalam Alkitab. Pada waktu 
pemimpin menyebutkan satu kalimat dari cerita 
tersebut, maka pemimpin bertanya kepada anggotanya 
“Coba sebutkan kisah ini ada di kitab apa dan alamat 
ayatnya…?” yang sudah menemukan harus 
menjawabnya dengan diperagakan menggunakan 
benda-benda yang ada di sekitarnya.         
Tujuan     : Mengingatkan kepada setiap kita tentang 
kisah-kisah dalam Alkitab melalui benda-benda di 
sekitar 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? 

 
BUILD THE DAVID’S TENT 1 - BANGUN PONDOK DAUD 

1 
THE RHEMA - REMA           

 
 



PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘BUILD THE DAVID’S TENT 1 - BANGUN PONDOK DAUD 
1’ dengan tema ‘THE RHEMA - REMA’ 
    
I. RHEMA: BANGUN PONDOK DAUD 

a. Nubuatan Pondok Daud -- Kisah 15:16 
 
PERTANYAAN: Menurut Anda, apa tujuan Tuhan 
mengajak Anda membangun Pondok Daud? Lalu, 
sudahkah Anda mengambil bagian untuk membangun 
pondok Daud yang menjadi rhema bagi gereja kita saat 
ini? Sharingkan!  
 
II. ARTI PEMBANGUNAN KEMBALI PONDOK DAUD 

a. ‘PONDOK’ dalam Perjanjian Lama = ‘OHEL, MISH-
KAN, SOOK-KAH’ 
 Dalam Perjanjian Baru, kata ‘PONDOK’ = 

‘SKENE, SKENOPEGIA, SKEENOS’ 
 Artinya: tenda, kemah, tempat tinggal, rumah, 

tempat kediaman, tempat penyembahan, 
tabernakel, dst  

b. Pondok Daud, pada jaman itu, berbicara tentang 2 
hal: 
 Pondok Penyembahan Daud  dan Pondok 

Kerajaan Daud   



c. PEMULIHAN PONDOK PENYEMBAHAN DAUD DAN 
PONDOK KERAJAAN DAUD! 

d. 1 Petrus 2:9 -- Di satu sisi adalah melayani sebagai 
IMAM Allah; di sisi lain, memerintah sebagai RAJA. 

 
PERTANYAAN: Mengapa Tuhan ingin Pondok Daud 
dibangun kembali? Sharingkan! 
 
III. Mengapa Tuhan mau bawa Pemulihan Pondok 

Daud dalam 2 dimensi ini? (KUASA PONDOK DAUD) 
1. MENEGAKKAN KERAJAANNYA DALAM HIDUP KITA 

-- Mazmur 22:4 (NKJV: But You [are] holy, 
Enthroned in the praises of Israel)  

2. MEMBAWA PERTOBATAN JIWA BESAR-BESARAN 
(GREAT HARVEST) -- Kisah 15:15-18    

3. MENANG DALAM PEPERANGAN -- Amos 9:11-12 
a. Daud membangun 2 pasukan:  
 Pasukan Jasmani di Pondok Kerajaan Daud dan 

Pasukan Roh di Pondok Penyembahan Daud:  
4. MEMBUAT KEKAYAAN, KEMULIAAN, KEJAYAAN 

DATANG -- Amos 9:11-15  
 
PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
Firman Tuhan minggu ini, maka respon seperti apakah 
yang akan Anda lakukan, sehingga setiap kita boleh ikut 
ambil bagian dalam kegerakan Tuhan atas gereja kita, 
yaitu tentang MEMBANGUN PONDOK DAUD?! 
Sharingkan dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari! 



KESAKSIAN: 
Shalom, 
Saya mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan 
yang sudah melawat keluarga kami. Mujizat demi 
mujizat Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Firman 
Tuhan yang selama ini dikotbahkan Pak Obaja menjadi 
rhema, sungguh saya imani dan praktekkan. 
Beberapa waktu yang lalu anak kami yang pertama 
berencana mengajukan dana untuk mesin produksi 
yang harganya puluhan juta rupiah ke pemerintah lewat 
Becraf, tapi harus melalui proses seleksi yang sangat 
ketat, harus ada pengalaman pameran di luar negeri, 
sedang anak saya tidak punya pengalaman itu, karena 
dia hanya mengolah bahan limbah/daur ulang dari kayu 
papan skateboard yang dijadikan handmade (kaca mata, 
jam tangan dan beberapa ascesories). 
Secara logika untuk  pengajuan dana tidak mungkin 
diloloskan, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang 
mustahil. Modal saya hanya lutut, berdoa.. berdoa 
terus. Saya bergumul di Miracle Night Service, Pondok 
Daud, dan kadang di rumah setiap jam 3 subuh saya 
bangun untuk berdoa, karena pergumulan saya juga 
berbarengan dengan anak saya yang kedua untuk 
menghadapi kejuaraan tingkat propinsi. 
Singkat cerita saya doakan secara profetik, 
memperkatakan perkataan profetik dan membangun 
iman yang lebih besar lagi. Tuhan memberikan ayat 
yang sangat me-rhema di hati saya dalam 1 Korintus 



2:9, saya imani dan percayai serta saya perkatakan 
firman itu dalam doa-doa saya. Firman Tuhan sungguh 
hidup, Tuhan jawab sekaligus! Pengajuan dana mesin 
disetujui, bahkan lebih dari itu, anak yang pertama 
dapat undangan dari Memperindag untuk pameran di 
Jakarta berskala internasional, Tuhan dasyat! 
Bahkan bersamaan dengan itu anak saya yang kedua 
(perempuan) mengawali untuk menjadi atlit beladiri, 
baru pertama kali ini berlaga di tingkat nasional. Saat 
akan bertanding sempat ngedrop juga mentalnya 
karena yang dihadapi adalah atlit-atlit nasional PorProv 
dan PON dengan jam terbang mereka yang sudah 
banyak. Tapi saya percaya ada Tuhan yang dasyat yang 
sanggup mengubah keadaan, setiap mau bertanding 
saya ajak berdoa dengan doa profetik dan nubuatan 
kemenangan supaya penuh dengan pengurapan Daud 
yang mampu mengalahkan raksasa Goliat karena ada 
roh Allah yang menyertai dan memberi kemenangan. 
Puji Tuhan dari babak penyisihan hingga final mampu 
dilewatinya. Tuhan sudah memberi kemenangan yang 
luarbiasa, 3 Medali sekaligus diperoleh anak saya: 1 
Medali Emas dan 2 Medali Perunggu. Sungguh tidak 
pernah saya bayangkan sebelumnya, Tuhan jawab doa 
saya hanya dalam waktu yang singkat. 
 
Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang tidak pernah 
dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh 
telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati 



manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka 
yang mengasihi Dia." (1 Korintus 2:9). Ternyata Tuhan 
memberikan lebih dari apa yang saya doakan. 
Memperkatakan firman Tuhan sebagai doa profetik dan 
perkatakan perkataan profetik, maka Tuhan sanggup 
mengubah yang mustahil menjadi hal yang tidak 
mustahil lagi. Saya rindu kesaksian ini bisa menjadi 
berkat bagi setiap kita.  
Maka dari itu, saya ajak setiap kita untuk terus dan tetap 
setia kepada Tuhan, setia beribadah kepadanya, responi 
setiap pesan firmanNya dan jadikan itu REMA dalam 
hidup kita, maka setiap kita akan melihat perbuatanNya 
yang ajaib dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus 
memberkati.  
 
Maria Dwi - Pendoa Ibadah Spesial Sabtu 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


