
BAHAN SHARING KELOMPOK SEL KELUARGA ALLAH,  
26 FEBRUARI 2023 
 
 
S1 = SEMBAH PUJI (20 menit) 
2 lagu pengagungan sesuai tema firman Tuhan (silahkan pilih) :  
1. Ada Kuasa #praise (Symphony Worship) 
2. Bangkit dan menjadi terang #praise (KA Worship) 
3. Mujizat besar terjadi (KA Worship) 
4. Kupercaya janjiMu Ajaib (NDC Worship) 
 
 
 
S2 = SUASANA / ICE BREAKER (10 menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa menjelaskan tujuan permainan yang bisa 
dipetik dari ice breaker yang sudah dilakukan.  
 
JUDUL   :  KERTAS LIPAT CIPTAANKU 
 
CARA BERMAIN :  
1. Siapkan 1 lembar kertas kosong dengan ukuran bebas. 
2. Anggota diberi kuasa penuh untuk membuat berbagai macam kreasi kertas lipat 

seperti yang diinginkan hatimu. 
3. Setelah selesai, masing-masing anggota akan presentasi diberi nama apa hasil 

kreasi kertas lipat ciptaannya itu dan fungsinya untuk apa. 
   

TUJUAN BERMAIN: Melalui permainan ini, yaitu ketika kita bebas dengan berani 
memutuskan akan membuat kertas lipat apa, maka kita belajar bahwa Tuhan 
menciptakan kita manusia untuk hidup punya kuasa dan ber-otoritas ilahi. Oleh sebab 
itu, marilah kita menghidupi kuasa dan otoritas ilahi tersebut dengan mempelajari fiman  
perjanjian-Nya lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga mengalami kemenangan bersama 
Tuhan dalam kehidupan kita. AMIN! 

 
 
 
S3 =  SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50 menit) 
GOAL: Semua yang hadir melakukan firman Tuhan dan mengalami kebenaran. 
Pertanyaan: Apa tema kotbah minggu lalu? 
 
 
 



 

THE COVENANT OF GOD #4 - PERJANJIAN TUHAN #4 
COVENANT OF DOMINION - PERJANJIAN BERKUASA 
 
I. DI DALAM ALKITAB TERKANDUNG “SURAT KUASA”. 

a. SURAT KUASA ADALAH SURAT YANG BERISI TENTANG PEMBERIAN 
KUASA KEPADA SESEORANG UNTUK MENGURUS SESUATU. 
• Di dalam alkitab terkandung surat kuasa yang kalau kita pelajari dan lakukan, 

maka kita akan punya akses dan terkonek dengan kuasa Allah! 
 

b. KITA DICIPTAKAN UNTUK BERKUASA. 
• Kejadian 1:28 – Penuhilah bumi dan taklukkanlah  
• Yohanes 1:12 – Manusia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. 

 
c. IBLIS INGIN MENYEMBUNYIKAN FAKTA BAHWA KITA PUNYA KUASA!  

Kita sudah terlalu lama berada di lingkungan yang natural, sampai kita tidak 
menyadari bahwa kita makhluk supranatural. 

• Di jaman gereja mula-mula, baik gereja maupun anak-anak Tuhan benar-benar 
hidup dengan kuasa dan otoritas serta pengurapan yang nyata! 
 

II. RAHASIA HIDUP DALAM KUASA DAN OTORITAS ILAHI. 
1. LAHIR BARU DI DALAM KRISTUS. 

a. Efesus 1:18-21  
b. SAAT KITA LAHIR BARU, MAKA ROH KUDUS DIBERIKAN DAN TINGGAL 

DALAM HATI KITA. 
- 1 Yohanes 4:4 Roh yang ada didalam diri kita lebih besar daripada roh yang 

ada didunia ini. 
 

2. MEMAHAMI PERJANJIAN TUHAN DI DALAM FIRMANNYA. 
- Kalau kita mau hidup dengan kuasa dan otoritas raja, maka kita harus hidup 

dalam firman seperti imam. 
 

3. MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN SANG EMPUNYA KUASA. 
- Filipi 3:10 - Yang kukehendaki ialah MENGENAL TUHAN DAN KUASA 

KEBANGKITAN-NYA.  
- Contohnya seperti Ratu Ester punya hubungan yang dekat dengan sang raja, 

itulah sebabnya ketika hidup ester terancam maka raja turun tangan 
menolong. 
 

4. HIDUP DALAM KERENDAHAN HATI DAN KETAATAN. 
Seperti yesus yang telah merendahkan diri, seorang Raja namun rela disalib,  
sehingga Allah meninggikan-Nya. 
 



5. MENGUASAI DIRI DAN BERPUASA. 
2 Timotius 4:5  tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. 

 
6. KEHAUSAN DAN KELAPARAN AKAN ROH KUDUS. 

Surat kuasa butuh meterai. demikian pula roh kudus adalah meterai perjanjian 
dengan Tuhan. 

- Efesus 1:13  Di dalam Dia kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. 
 
 

PERTANYAAN :  Renungkanlah. Hal apa yang perlu Anda tingkatkan agar hidupmu 
berkuasa dan ber-otoritas ilahi? Sharingkanlah!  

APLIKASI : Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan minggu ini, maka langkah dan 
komitmen seperti apakah yang akan Anda lakukan agar mengalami kuasa dan otoritas 
ilahi yang penuh? Sharingkanlah!  

 

DOA PROFETIK TERJADI PADA SETIAP ANGGOTA KELOMPOK SEL SESUAI 
FIRMAN (5 menit).  

Kemudian Petugas menggerakan anggota untuk DOA SYAFAAT (5 menit):  

1. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia, revival terjadi besar-besaran di negeri 
ini.  

2. Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta jiwa diselamatkan.  
3. Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta pelayan Tuhan Keluarga Allah. 
4. Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh pelayan Tuhan.  
5. Kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat meresponinya sehingga menerima 

anugerah Tuhan.  
6. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS GLOBAL.  
7. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1.000 gereja lokal terjadi.  
8. Permohonan doa untuk anggota kelompok sel. 

 

S4 = SASARAN DAN RENCANA (15 menit)  

• KKS mengevaluasi jalannya kegiatan kelompok sel hari ini.  
• KKS menggerakkan anggota untuk melakukan gerakan selamatkan jiwa dengan  

mendoakan kartu penuai, rencana untuk mengunjungi orang-orang yang akan 
diselamatkan, bersaksi dan mengundangnya mengikuti ibadah raya dan 
kelompok sel.  

• KKS menginformasikan jadwal kegerakan gereja  
• KKS menggerakkan anggota untuk melengkapi SPR.  
• KKS merencanakan pertemuan kelompok berikutnya dan membuat rencana 

membagi tugas pelayanan di kelompok sel minggu depan. 



DOA PENUTUP (5 menit). 


