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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. Haleluya kumemuji-

Mu Tuhan 
2. Kumasuki 

gerbangNya dengan 
hati bersyukur  

 
3. Kunaikan syukur 

padaMu Yesus  
4. Mulialah namaMu 

Tuhan
 
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    : UCAPAN SYUKUR                      
Petunjuk : Semua duduk secara melingkar. Pemimpin 
ice breaker menyiapkan benang dan gulunganya 
(benangnya tidak usah terlalu panjang + 50-60 cm) 
masing-masing disediakan 2 buah. Kemudian 
pemimpin ice breaker menunjuk 4 anggota sel untuk 
duduk di tengah. Benang dan gulungannya diberi 
kepada 2 orang yang pertama dulu (2 orang yang 
kedua untuk permainan selanjutnya). Dalam hitungan 
ke tiga, benang yang belum digulungkan ke gulungan 
harus digulungkan, siapa yang paling cepat akan jadi 
pemenang, sekaligus akan menyaksikan kebaikan 
Tuhan atas hidupnya saat ia menaikkan ucapan syukur 
dan pujian bagi Tuhan.          
Tujuan     : Belajar membalas kebaikan Tuhan dan 
mengucap syukur kepadaNya melalui kesaksian 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 #4 - BANGUN PONDOK 
DAUD #4 

THE POWER OF PRAISE AND THANKSGIVING 
KUASA PUJIAN DAN UCAPAN SYUKUR           

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘BUILD THE DAVID’S TENT #4 - BANGUN 
PONDOK DAUD #4’ dengan tema ‘THE POWER OF 
PRAISE AND THANKSGIVING - KUASA PUJIAN DAN 
UCAPAN SYUKUR’   
    
I. Ciri khas Pondok Daud yang sangat menonjol adalah 

Puji-pujian dan Ucapan Syukur. 
a. 1 Tawarikh 15:27-29    
 1 Tawarikh 16:1,4-9 

PERTANYAAN: Menurut Anda, mengapa di Pondok 
Daud harus ada puji-pujian dan ucapan syukur? 
Sharingkan!  
 
II. Rahasia Puji-pujian dan Ucapan Syukur yang 

Menyentuh Hati Tuhan dan mendatangkan Kuasa 
Allah.  
1. NAIKKAN PUJI-PUJIAN DENGAN SUKACITA YANG 

MELUAP-LUAP. 
 Mazmur 100:1-5    



 Dalam ‘PUJIAN DAN PENYEMBAHAN’ 
seharusnya Tuhan yang menikmati, bukan kita 
yang menikmati.   

2. PERSEMBAHKANLAH UCAPAN SYUKUR YANG 
BERLIMPAH-LIMPAH. 

3. NAIKKAN PUJI-PUJIAN DAN UCAPAN 
SYUKUR SEBAGAI TINDAKAN PROFETIK.  
  1 Tawarikh 25:6  
  (Mazmur 20:1-10) -- Perkataan profetik saja, 

besar kuasanya; terlebih lagi pujian profetik, 
berlipat kali ganda jauh lebih besar. 

PERTANYAAN & APLIKASI: Komitmen apakah yang 
akan Anda lakukan untuk membangun Pondok Daud 
yang berkenan dan menyentuh hati Tuhan? Tuliskanlah 
& Sharingkan!    
 
KESAKSIAN: 
Shalom, perkenalkan nama saya ibu Riana. Saya akan 

menyaksikan mujizat nyata yang Tuhan beri untuk 

saya. Selama 2 bulan saya pendarahan yang tidak 

kunjung berhenti. Dalam hati saya sedih karena saya ke 

dokter kandungan 2x namun tidak ada tanda-tanda 

kesembuhan. Dokter menganjurkan agar saya 

menjalani kuret namun jujur saya takut sekali di kuret. 

Saya diingatkan untuk datang kepada Yesus, saya ambil 

langkah untuk datang ke Pondok Daud. Ketika saya 

menginjakkan kaki saya di Pondok Daud, saya sudah 



merinding dan langsung meneteskan air mata. Saya 

mulai memuji dan berdoa kepada Tuhan, saya yakin 

hanya Tuhan saja yang mampu menyembuhkan saya. 

Saya terus nangis, air mata saya terus keluar.  

Sampai di rumah, pendarahan saya makin banyak 

keluarnya. Bukan sembuh tapi malah makin banyak. 

Tetapi, saya tahu bahwa inilah saatnya iman saya di 

bangkitkan, saya tetap yakin bahwa Tuhan akan 

sembuhkan saya. Besok paginya saya datang lagi ke 

Pondok Daud, saya merasa Tuhan datang menghampiri 

saya dan berkata bahwa IA akan sembuhkan saya. 

Tetapi, pendarahan tak kunjung sembuh dan saya 

sempat hampir putus asa. Lalu saya membeli ramuan 

obat baik langsung diminum maupun direbus.  

Keesokan harinya saya merasa sangat rindu untuk 
Pondok Daud, saya datang kembali memuji, 
menyembah dan berdoa pada Tuhan. Saya mau terus 
pegang janji Tuhan, saya percaya bahwa ada kuasa 
dalam setiap pujian dan doa yang saya naikkan pada 
Tuhan, dan puji nama Tuhan sepulang dari Pondok 
Daud pendarahan saya berhenti! Terimakasih 
Tuhan…!!! Saya langsung meneteskan air mata, 
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus 
sembuhkan saya, doa saya dikabulkan. 
 
Sumber Kesaksian: Ibu Riana – Keluarga Allah Ngawi 



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


