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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. Bila Roh Allah ada di dalamku ku kan menari seperti 

daud menari 
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 bias dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul : BISA MENANGKAP KASIH TUHAN YANG BESAR 
Petunjuk : Dengan dipimpin oleh pemimpin ice 
breaker, dan dalam hitungan ketiga, semua anggota 
komsel melihat keadaan sekeliling dalam waktu 3 detik 
mana barang yang paling besar yang ada di ruangan 
tersebut, dan segera dengan cepat diambil. Anggota 
yang paling cepat dan mendapat barang paling besar 
akan menjadi pemenang. 
Tujuan : Cepatlah menangkap kasih Allah yang besar 
yang sudah disediakan bagi 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? 
 

THE MIRACLE OF DAVID’S TENT #3 
MUJIZAT PONDOK DAUD #3 

THE MAGNITUDE OF GOD’S LOVE 
BESARNYA KASIH ALLAH 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘THE MIRACLE OF DAVID’S TENT #3 - MUJIZAT 
PONDOK DAUD #3’ dengan tema ‘THE MAGNITUDE OF 
GOD’S LOVE - BESARNYA KASIH ALLAH’                           
 
I. SALAH SATU CARA ALLAH MENGEKSPRESI 

KASIHNYA DALAM DIRI SESEORANG ADALAH 
DENGAN MENGERJAKAN MUJIZAT. 
a. MUJIZAT TEROBOSAN YANG SENANTIASA 

DIALAMI OLEH DAUD MERUPAKAN BENTUK 
EKSPRESI BETAPA TUHAN MENGASIHI DAUD. 
 Percayalah sesungguhnya Tuhan sangat 

mengasihi kita semua. Tetapi tidak semua 
orang sudah bias merasakan besarya kasih 
Tuhan itu. 



b. PERTANYAANNYA : SUDAHKAH KITA JATUH 
CINTA KEPADA ALLAH? 
 RAHASIA KENAPA DAUD BISA MENGALAMI 

SEGUDANG MUJIZAT DAN TEROBOSAN 
ADALAH KARENA TUHAN DAN DAUD 
SALING JATUH CINTA! 

 Bukti ekspresi kasih Daud kepada Tuhan 
yang sangat terlihat adalah ketika DAUD 
MEMBAWA TABUT ALLAH KE PONDOK 
DAUD. 
- 2 Samuel 6:12-16 
- 2 Samuel 6:20-22 
- Baca juga dalam TERJEMAHAN BAHASA 

INDONESIA MASA KINI (2 Samuel 6: 21-
22 ) 

- DAUD MENGADAKAN IBADAH YANG 
PENUH DENGAN EKSPRESI  

-  
II. PUJI-PUJIAN DI PONDOK DAUD PENUH DENGAN 

EKSPRESI. 
 7 EKSPRESI PUJIAN PENYEMBAHAN 

1. YADAH 
 Mazmur 107:8-9 – Yadah artinya tangan 

yang tertuju kepadaTuhan! 
- Ekspresi memuji Tuhan dengan cara 

membuka tangan atau mengangkat 
tangan tanda kita percaya dan 
berserah kepada Bapa. 



2. TODAH 
 Mazmur 50:23 – Todah artinya 

mengangkat tangan sebagai tanda 
pengakuan sekaligus pemujaan. 

3. SHABACH 
 Mazmur 63:2-3 – Shabach artinya 

memuji Tuhan dengan bersuara keras. 
4. HALAL 

 Mazmur 150:1 -- Halal artinya ledakan 
sukacita, bersorak sorai dan mengelu-
elukan tanda kita membanggakan Tuhan 
secara luar biasa. 

 KisahRasul 19:29-34, Mazmur 89:16a 
5. TEHILLAH 

 Mazmur 100:4 
- Tehillah adalah HALAL yang 

dinyanyikan atau dalam istilah kita 
BERMAZMUR! 

- Keluaran 15:1-3, 20-21  
6. ZAMAR 

 Mazmur 7:17 – Zamar artinya memuji 
Tuhan dengan menggunakan alat musik. 

 2 Tawarikh 7:6  
7. BARAK 

 Mazmur 96:1-2 -- Kata pujilah namaNya 
memakai bahasa asli BARAK yang 
artinya bersujud. 

 Mari kita dating sebagai pribadi yang 



jatuh cinta kepada Tuhan dan mulai hari 
ini berani mengekspresikan diri kita di 
pondok Daud. 

 
PERTANYAAN : Sadarkah Anda bahwa Mujizat adalah 
bukti kasih Allah yang sangat besar bagi Anda? 
Mengapa demikian? 
APLIKASI : Komitmen apa yang akan Anda lakukan 
untuk meresponi kasih Allah yang sudah mengerjakan 
mujizat dalam hidup Anda? Tuliskan dan sharingkan! 
 
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 
DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompoksel 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, saya rindu menyaksikan karya Tuhan yang 
dahsyat atas keluarga saya, khususnya anak saya. Saya 
memiliki 2 anak laki-laki, bulan lalu anak pertama yang 
sekolah di Taruna Jawa Barat, dia memberitahu saya 
bahwa dia ingin mengikuti pemilihan CaGub dan 
CaWaGub di sekolahnya. Saya kaget ternyata dia serius 
untuk ikut. Singkat cerita anak saya mendaftarkan diri, 
tapi teman-teman anak saya bilang“Trias, gak mungkin 
kamu bisa, kamu itu kan orang Kristen, kamu dari 
daerah juga, …dll” intinya perkataan yang melemahkan 
semangat anak saya. Lalu pada hari Sabtu awal bulan 
September anak saya telpon “Mah..Trias minta 
bantuan doa, teman-teman tidak mendukung, jadi 
Trias tidak PD” Lalu saya jawab “Triasj angan takut, 
jangan kuatir, dalam diri Trias ada Tuhan Yesus, Trias 
milik pusaka Tuhan kalau ada teman yang 
melemahkan Trias dengan kata-kata tolak itu dalam 
nama Tuhan Yesus, dan setiap pagi katakana dalam 
diri Trias, aku bisa, aku pemenang, adikodrati Tuhan 
ada dalamku, terimakasih Tuhan untuk kepemimpinan 
yang Tuhan berikan padaku, dan tanamkan dalam diri 
Trias, seperti Trias sudah pakai jabatan kepemimpinan 
itu” dan anak saya-pun mengikuti perkataan saya. 
Akhirnya Tuhan membalikkan keadaan, saat mau 
mengikuti tes lisan dan tulisan, debat visi-misi, disitu 



teman-temannya melihat dan tercengang-cengang, 
bahkan tidak percaya kalau anak saya bias sehebat itu. 
Dan akhirnya mereka mendukung penuh, baik secara 
materi dan sampai meraka bolos untuk persiapan-
persiapan. Bahkan mereka bilang Trias tidak usah ganti 
uang mereka. Singkat cerita Minggu, 29 September 
anak saya Trias ikut pemilihan tapi dalam diri anak saya 
timbul rasa gugup, takut (bagian ini yang membuat 
saya terharu menangis bahagia mendengar kesaksian 
anak saya), waktu mepet tidak bias telpon saya untuk 
menyatakan kegelisahan hatinya, dan akhirnya Roh 
Kudus arahkan anak saya untuk baca Alkitab dan 
berdoa, anak saya diarahkan Tuhan baca dalam 
Mazmur 42:6, Amsal 21:31, Filipi 4:13. Kata anak saya, 
saat itu ia mendapatkan kekuatan yang baru dan 
membuat dia yakin pasti bias karena Tuhan Yesus 
bersamanya. Akhirnya pemilihan berlangsung ada 6 
kandidat. Tuhan melakukan apa yang belum pernah 
terjadi dalam diri anak saya, anak saya dipercayakan 
menjadi Wakil Gubernur. Secara anak saya ini orangnya 
pendiam, dari kecil tidak bergaul, tidak pernah 
mengikuti kegiatan-kegiatan, pemalu, tidak percaya 
diri. Bahkan waktu kenaikkan kelas bulan Juni kemarin 
nilai kepemimpinannya dibawah rata-rata. Sehingga 
waktu kami kasih tahu kekeluarga, teman-teman di 
Jayapura mereka kaget tidak percaya. Tapi itulah 
Tuhan, kalau Tuhan yang membuka pintu tidak ada 
yang bias menutupnya, sebaliknya kalau Tuhan yang 



menutup tidak ada yang bias membukanya. Dalam 
setiapd oa-doaku di Pondok Daud, saya katakana 
Tuhan terimakasih kami boleh mengalami Great 
Revival dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-
anak saya, Engkau Tuhan jadikan anak-anakku 
pemimpin-pemimpin yang menjadi terang, berkat dan 
takut akan Tuhan. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


