


13 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. Bila Roh Allah ada di dalamku ku kan menari seperti 

daud menari 
3. PONDOK DAUD (KA Worship) 
4. GREAT REVIVAL (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   : CERDAS TANGKAS 
Petunjuk  : Pemimpin ice breaker menyiapkan 
benda-benda yang disebutkan didalam Alkitab, 
misalnya: roti, garam, dll. Pemimpin menunjukkan 
sebuah benda, misalnya garam. Kemudian ia meminta 
para anggota komsel mengingat alamat ayat yang di 
dalam nya tercantum kata garam, misalnya Matius 
5:13. Setelah itu, mereka mencarinya di dalam Alkitab. 
Tujuan  : Mengajarkan kepada setiap kita 
untuk“carilah (Tuhan), maka kamu akan mendapat.” 
 
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 di sampaikan minggu lalu? 
 

THE MIRACLE OF DAVID’S TENT #2 
MUJIZAT PONDOK DAUD #2 

THE HEART REVOLUTION - REVOLUSI HATI 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu,yaitu tentang 
‘THE MIRACLE OF DAVID’S TENT #2 - MUJIZAT PONDOK 
DAUD #2’ dengan tema ‘THE HEART REVOLUTION - 
REVOLUSI HATI’                           
 
I. SALAH SATU KUNCI TEROBOSAN BESAR DALAM 

HIDUP DAUD ADALAH HATI. 
a. KELEBIHAN DAUD DIBANDINGKAN ORANG 

LAIN DI JAMANNYA ADALAH KUALITAS 
HATINYA. 
 1 Samuel 15:26-28 
 KENAPA DAUD BISA DINILAI TUHAN LEBIH 

BAIK DARI PADA SAUL? Sebab Daud memiliki 
KUALITAS HATI! 

b. 1 Samuel 13:14 
 The Lord has sought out a man after His 

own Heart. 



 Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan segala 
kewaspadaan, karena dari situlah terpancar 
kehidupan. 
- KUALITAS HATIMU AKAN MENENTUKAN 

KUALITAS TEROBOSAN DALAM 
HIDUPMU. 

 YANG PALING UTAMA ADALAH HATI DAUD 
SEPENUHNYA BUAT TUHAN! 

 1 Raja-raja 11:4   
 
II. PENYEMBAHAN AKAN MEMURNIKAN DAN 

MELURUSKAN HATI KITA. 
a. HIDUP YANG SELALU MENYEMBAH ADALAH 

KUNCI SEHINGGA DAUD MEMILIKI KUALITAS 
HATI DI ATAS RATA-RATA. 
 GAYA HIDUP MENYEMBAH MENOLONG 

DAUD UNTUK TERUS MEMILIKI HATI YANG 
LURUS DI HADAPAN TUHAN. 

b. Mazmur 139:23-24 
 DAUD TAHU BAHWA ADA SESUATU DALAM 

HADIRAT TUHAN YANG BISA MELURUSKAN 
HATINYA. 

 Dalam hadirat Tuhan sementara Daud 
menyembah, Daud menemukan kompas 
rohani sehingga ketika hatinya mulai ada 
yang serong, dia dapat segera kembali ke 
arah yang tepat. 

 Sadarilah, GAYA HIDUP YANG MENYEMBAH 



tidak sama dengan MENYEMBAH DENGAN 
GAYA! 

III. REVOLUSI HATI BESAR-BESARAN TERJADI DALAM 
DIRI BANGSA ISRAEL KETIKA PONDOK DAUD 
DIBANGUN OLEH DAUD. 
a. Pondok Daud bukan hanya menyenangkan hati 

Tuhan, tetapi Pondok Daud juga merevolusi 
hati satu bangsa Israel. 
 PONDOK DAUD MENJADI TEMPAT 

REVOLUSI HATI! 
 1 Tawarikh 29:7 

- 9 Then the people rejoiced, for that they 
offered willingly, because with PERFECT 
HEART they offered willingly to the 
LORD: and David the king also rejoiced 
with great joy. 

 Itu sebabnya mulai hari ini teruslah 
komitmen dan masuk lebih dalam dalam 
hadirat Tuhan di pondok Daud. Dan siap-
siaplah karena terobosan hati akan diikuti 
dengan terobosan besar di semua aspek 
hidup saudara!  

 
PERTANYAAN : Hati adalah rahasia terbesar untuk 
setiap kita bias mengalami terobosan dari Tuhan, 
sudahkah Anda mempersiapkan dan menjaga kualitas 
hati Anda dihadapan Tuhan? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: 



 Apakah Faedah yang Anda dapatkan saat Anda 
merevolusi hati Anda sesuai dengan Firman Tuhan 
yang disampaikan di mingguini? Sharingkan 
kesaksianmu dalam kelompok sel! 

 Bagi Anda yang masih terus belajar untuk 
memurnikan dan meluruskan hati Anda bagi Tuhan, 
maka langkah dan komitmen apakah yang akan Anda 
lakukan, sehingga terobosan demi terobosan itu 
terjadi atas hidup Anda? Tuliskan! 

 
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! 

 
Shallom Saudaraku yang kukasihi di dalamYesus. 

Sedikit saya ingin menyaksikan cinta kasih dan mujizat 
yang Tuhan berikan dalam hidup saya serta keluarga 
saya. Di awal Tahun 2019 gereja kita mendapat rhema 
bahwaTahun 2019 adalah The Year of Great Miracle, 
saya tangkap dan saya imani di dalam hidup saya, di 
sekitar bulan Maret/April tema gereja kita adalah "Doa 
Profetik" dimana akhir bulan itu pak Obaja mendorong 
untuk setiap jemaat membawa catatan setiap hutang, 
yang sakit membawa catatan medis ataupun catatan 
apa saja yang kita akan doakan. Disitu saya 
mengangkat keatas dan berdoa bersama-sama dengan 
doa profetik bahwa segala yang dicatatan saya Tuhan 
sudah genapi semuanya. Dicatatan saya tersebut saya 
menuliskan 4 point sudaraku. Yang 1. Tuhan 
selamatkan kembali kakakku, Puji namaTuhan kakakku 
yang sudah 6 tahunan tidak  mau kegereja tiba-tiba dia 
tergerak dengan sendirinya bahkan sekarang Tuhan 
berikan api yang mula-mula untuk kakakku. Yang ke 2. 
Hutang saya serta keluarga saya lunas. Puji Tuhan, 
semua hutangku, ibuku serta kakakku semuanya sudah 
lunas. 3. Saya serta keluarga saya mempunyai rumah. 
Dan Puji Tuhan saudara saat ini keluarga saya punya 
rumah setelah dari lahir kita tidak punya rumah dan 



harus kontrak kesana kemari berpindah pindah 
tempat. 4. Tuhan pulihkan keluargaku. 

Puji Tuhan saat ini keluarga saya mempunyai 
hubungan yg sedikit maju untuk kami mengenal Tuhan 
lebih dalam lagi. Keluarga saya mempunyai jam doa 
dan renungan untuk kita bisa bersama merenungkan 
serta bersaksi dalam keluarga kecil ini.Dan di bagian 
bawah catatan saya, saya menulis "Dalam nama  Yesus 
2019 tergenapi!". Dan Puji Tuhan saudaraku 2019 
belum usai Tuhan sudah genapi segala doa dan 
harapanku tanpa terkecuali. Walaupun banyak proses 
yang harus dihadapi, walau segala rencana yang kita 
susun tak sesuai dengan rencana yang Tuhan 
kehendaki, tapi saya yakin segala sesuatu yang Tuhan 
sediakan sangat indah. Great Miracle sudah terjadi 
sungguh terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga 
saya. Saya sungguh yakin dan percaya Great Miracle 
juga sudah terjadi di kehidupan saudara sekalian. 
Tangkap, Percaya, Doa Profetik, Imani! Demikian 
kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. 

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


