


18 NOVEMBER 2018 
 
S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut): 
1. Datanglah ke 

baitNya dengan hati 
bersyukur 

2. Kumasuki 
gerbangNya dengan 
hati bersyukur  

 
3.  Pondok Daud (lagu 

tema gereja)  
4. Yesus Kau 

kebenaran, yang 
menyelamatkanku

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    : HATI YANG MEMUJI & MENYEMBAH                      
Petunjuk : Kali ini ice breaker dipimpin oleh KKS. KKS 
dan semua anggota Kelompok Sel akan bersama-sama 
memuji dan menari bagi Tuhan seperti Raja Daud, 
dengan pujian “Bila Roh Allah ada didalamku, ku kan 
menari seperti Daud menari..”. Dimulai dari KKS 
memujikan dengan gerak dan lagu, kemudian anggota 
yang lain menirukan, KKS melihat/memperhatikan 
setiap anggota sel-nya, apabila ada anggota sel yang 
tidak memuji dan menirukan gerakan dengan baik, 
maka KKS akan menghampirinya dan mengajaknya ke 
depan untuk gentian memimpin pujian dan gerakan, 
begitu seterusnya yang dilakukan oleh pemimpin 
pujian apabila melihat ada yang tidak serius/kurang 
baik dalam memuji Tuhan.          
Tujuan     : Mengajarkan kepada setiap kita agar 
sungguh-sungguh dan dengan sikap hati yang benar 
saat memuji dan menyembah Tuhan.      
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 #3 - BANGUN PONDOK 
DAUD #3 

THE HEART OF WORSHIP - HATI MENYEMBAH           
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘BUILD THE DAVID’S TENT #3 - BANGUN 
PONDOK DAUD #3’ dengan tema ‘THE HEART OF 
WORSHIP - HATI MENYEMBAH’  
    
DAUD TAHU BAGAIMANA MENAIKKAN 
PENYEMBAHAN YANG MENYENTUH HATI TUHAN. 
 
RAHASIA PENYEMBAHAN YANG MENYENTUH HATI 
TUHAN: 
 
I. MENYEMBAHLAH DENGAN HATI. 

a. PEMAHAMAN YANG BENAR TENTANG 
PENYEMBAHAN MEMBUAT KITA BISA 
MENYEMBAH LEBIH DALAM. 
 Yohanes 4:23-24   
 Kata ‘menyembah’ diambil dari beberapa kata 

bahasa Yunani: Proskuneo, Sebomai, Doxa, 
Latreuo, Eusebeo, Ethelothreskia. 
- Satu kata asli menyembah yang paling banyak 

digunakan untuk menyembah Tuhan adalah: 
PROSKUNEO. 



 Proskuneo = pros (artinya: kedekatan), dan 
kuon (artinya: anjing) 

- “like a dog licking his master’s hand”/Seperti 
anjing menjilat tangan tuannya.  

- PENYEMBAHAN BUKAN BICARA TENTANG 
TEHNIK, TETAPI TENTANG HATI! 

b. YANG ALLAH LIHAT DAN CARI ADALAH HATI 
MENYEMBAH, BUKAN SEKEDAR 
PENYEMBAHANNYA. 

PERTANYAAN: Bagaimanakah sikap hati Anda saat 
memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu-lagu 
pujian/penyembahan selama ini? Bagaimana Anda 
dapat menjaga sikap hati Anda saat datang ke hadapan 
Tuhan? Sharingkan!    
 
II. NAIKKAN PENYEMBAHAN YANG MENGALIR DARI 

PENGENALAN PRIBADI ANDA AKAN TUHAN.  
a. RAHASIA PENYEMBAHAN YANG BENAR ADALAH 

PENGENALAN AKAN TUHAN. 
 Kisah Rasul 17:22-23    
 Yohanes 4:22-23    

b. Ambilah komitmen untuk kita mengenal Tuhan 
lebih lagi. 

PERTANYAAN: Mengapa setiap kita perlu mengenal 
pribadi Tuhan dengan benar? Lalu, apakah yang 
menjadi komitmen Anda dalam meningkatkan 
pengenalan Anda atas pribadi Tuhan? Sharingkan!  
 



III. SEMBAH TUHAN DALAM SEGALA KEADAAN. 
a. 2 Samuel 15:14, 24-25  
 2 Samuel 15:30-32 

PERTANYAAN: Bagaimana Anda dapat mendahulukan 
Tuhan serta menyembahnya di tengah-tengah 
banyaknya persoalan hidup Anda/dalam segala 
keadaan Anda?  
 
IV. MENYEMBAH DENGAN PASSION. 
APLIKASI: Adakah penghalang bagi Anda untuk 
menjadi penyembah yang benar bagi Tuhan? 
Sebutkan! Lalu, komitmen apa sajakah yang  bisa Anda 
lakukan dalam menyembah-Nya? Sharingkan! 
 
KESAKSIAN: 
Saya sangat diberkati dengan RHEMA minggu ini - 
BANGUN PONDOK DAUD. Sejak hari Sabtunya saya 
datang ke Keluarga Allah Klaten, dan ambil bagian 
dalam Doa Pondok Daud. Dimana sudah 2 kali ini KA 
Klaten mulai mengadakan Pondok Daud dari pukul 
05:00 WIB - 18:00 WIB. Saya datang pukul 12:00 WIB - 
14:00 WIB. Saya sangat diberkati luarbiasa, rasanya 
tidak mau stop, inginnya terus masuk dalam Hadirat 
Allah dan tinggal diam. Dalam Pondok Daud itu, saya 
dapatkan Kemenangan dalam hidup saya, saya 
dapatkan Allah yang menjagai saya senantiasa, DIA 
membela saya sangat amat luarbiasa. Saya rasakan 
Damai, Kekuatan, Sukacita serta Kesegaran yang baru. 



Sampai malamnya saya dapat tugas mengisi kotbah di 
lingkungan rumah saya, saya sampaikan tadi tentang 
apa yang saya dapatkan begitu luar biasa dalam 
Pondok Daud. PujiTuhan lingkungan di rumah saya-pun 
dijamah dan diberkati oleh Hadirat Allah. Dan gongnya, 
besoknya saat hari Minggu di ibadah, dari saya tugas 
pagi sampai sore harinya, itu Dahsyaaat.. luuuarrrbiasa, 
Allah Hadir dengan segala KeMahaKuasaanNYA, Allah 
bertahta, Kerajaan Allah ditegakkan di greja kita, Kuasa 
dan otoritasNYA hadir dalam ibadah tadi. Saat pujian, 
saya dilawat luuuarbiasa! Saya mendapatkan kelepasan 
dari pikiran-pikiran yang selama ini mengganggu saya 
yaitu kekuatiran, saat itu juga saya dilepaskan, saya 
dibebaskan! Dan saat mau masuk Firman sebetulnya 
saya masih mau memuji menyembah, ingin terus 
menyenangkan hatiNYA Tuhan, tapi saya harus maju 
untuk kotbah, akhirnya saya maju. Tapi benar-benar 
sekali lagi, luuuuuuarbiasaaa, tambah Allah 
menyatakan KeperkasaanNYA! Saya terus tersungkur 
melihat KebesaranNYA! Kotbah selesai saya benar-
benar terbakar dengan Api Lawatan tersebut, 
kesaksian, doa dari bapak Obaja melalui suara gembala 
itu benar-benar saya Tangkap dan Aminkan, ini 
Merupakan RHEMA! Serta saat pujian terakhir ibadah 
"Datanglah dan Bertahta, Kuat dan Berkuasa.. Saat 
hati bersatu, menaikkan Pujian... Great is our God...!” 
Dan saya semakin melihat KedahsyatanNya, Allah saya 
sudah bekerja saat ini! Mari Pelayan Tuhan dan jemaat 



Keluarga Allah, datang dan hadirlah selalu dalam setiap 
ibadah-ibadah di gereja dan Pondok Daud kita yang 
Dahsyaaat dan luaarbiasa ini, Bersama Bersatu 
Menyenangkan hati Tuhan, mengenal Tuhan lebih 
lagi, sehingga banyak jiwa akan berbondong-bondong 
datang beribadah di gereja kita memenuhi kursi-kursi 
yang kosong di setiap ibadah di Keluarga Allah, semua 
bagi Hormat Kemuliaan nama Tuhan. Terimakasih - 
Tuhan Yesus Memberkati kita semua. 
 
Ibu. Yuliana SGL Keluarga Allah Klaten 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


