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BAHAN SHARING KELOMPOK SEL KELUARGA ALLAH  

11-12 MARET 2023 
 

S1 = SEMBAH PUJI (20 menit) 
2 Lagu pengagungan sesuai tema firman Tuhan (silahkan pilih) :  

1. Tuhanku yang hebat ~ NDC Worship 
2. Bangkit dan menjadi terang ~ KA Worship 
3. Pondok Daud ~ KA Worship 
4. KebesaranMu ~ KA 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.  

S2 ONSITE 

JUDUL   :  MEMBANGUN HUBUNGAN 

CARA BERMAIN :  
1. Bagi Kelompok menjadi 2 team. 
2. Mulailah berlomba merangkai barang memanjang dengan benda-benda yang kita bawa 

atau yang ada disekitar kita. 
3. Rangkaian yang paling panjang dialah yang menang. Selamat Bermain. 

   

TUJUAN BERMAIN:  

Melalui permainan ini, kita belajar bahwa yang paling panjang merangkai barang adalah seperti 
membangun hubungan yang lebih karib, lebih Panjang, lebih dalam dengan Tuhan dan hal ini 
akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan sehingga kita menerima berkat superior. 

S2 ONLINE. Terlampir file pdf. 
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S3 =  SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50 menit) 

GOAL: Semua yang hadir melakukan firman Tuhan dan mengalami kebenaran. Pertanyaan: 
Apa tema kotbah minggu lalu? 

 
THE WAY OF BLESSINGS #2 - JALAN BERKAT #2 

SUPERIOR BLESSINGS AVAILABLE 
BERKAT SUPERIOR TERSEDIA 

 

I. RAHASIA MENGALAMI BERKAT SUPERIOR. 
a. Yesaya 55:8-9 Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 

demikianlah firman TUHAN. 9 SEPERTI TINGGINYA LANGIT DARI BUMI, DEMIKIANLAH 
TINGGINYA JALAN-KU DARI JALANMU dan rancangan-Ku dari rancanganmu. 
 
• Ada rahasia sukses yang lebih superior yang tidak mungkin pakar-pakar dunia ketahui dan 

pahami. 
 

b. Mengapa dunia tidak bisa mengetahui rahasia ini? 
• RAHASIA INI HANYA ADA DI DALAM FIRMAN TUHAN. 
• RAHASIA INI DI ATAS LOGIKA MANUSIA. 

 

II. 4 RAHASIA ILAHI MENGALAMI SUPERIOR BLESSINGS. 
1. PERTOBATAN. 
• ADAM DAN HAWA.  

- Kejadian 3:17-19 Cerita tentang kutukan Adam dan Hawa. 
 

- KARENA DOSALAH, MANUSIA MULAI MENGENAL SUSAH PAYAH DAN HIDUP DI 
BAWAH KUTUK YANG MENJADI PENGHALANG BERKAT TUHAN DALAM HIDUP KITA. 
 

• 2 Tawarikh 7:14 ~ Ketika umat Tuhan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu 
berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar, mengampuni dan 
memulihka  mereka. 
- Yeremia 33:6-9 ~ Tuhan akan memulihkan umatNya yang bertobat.  
- Galatia 3:29 ~ Jika kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan 

berhak menerima janji Allah.  
 

- PERTOBATAN DAN MENERIMA YESUS ADALAH LANGKAH AWAL UNTUK KITA BISA 
MASUK DAN MENIKMATI SUPERIOR BLESSINGS! 
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2. MEMBANGUN HUBUNGAN YANG LEBIH KARIB DENGAN TUHAN. 
• Ayub 22:21-28 Berlakulah ramah terhadap Dia, supaya engkau tenteram; dengan demikian 

engkau memperoleh keuntungan. 22 Terimalah apa yang diajarkan mulut-Nya, dan taruhlah 
firman-Nya dalam hatimu. 23 Apabila engkau bertobat kepada Yang Mahakuasa, dan 
merendahkan diri; apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, 24 
membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai,  25 dan apabila 
Yang Mahakuasa menjadi timbunan emasmu, dan kekayaan perakmu, 26 maka sungguh-
sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Mahakuasa, dan akan menengadah 
kepada Allah. 27 Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, dan 
engkau akan membayar nazarmu. 28 Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka 
akan tercapai maksudmu, dan CAHAYA TERANG MENYINARI JALAN-JALANMU.  
 
• DARI MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN TUHAN INILAH, KITA AKAN DIBAWA KEPADA 

SATU RAHASIA ILAHI YANG TIDAK AKAN BISA DIPAHAMI OLEH PAKAR EKONOMI 
DUNIA: DIVINE FAVOR! 
- FAVOR ADALAH PERKENANAN TUHAN YANG MEMBAWA HIDUP KITA MENJADI 

HIDUP YANG SUPERIOR. 
 
 

3. MELAYANI TUHAN. 
• Ulangan 28:47-52 ~Tentang apa yang terjadi jika kita tidak mau menjadi hamba Allah dengan 

sukacita dan sukarela.  
• Yesaya 56:6-7 ~Tentang yang akan dibawa Tuhan ke gunungNya yang kudus adalah YANG 

BERPEGANG KEPADA PERJANJIAN-KU. 
- Ayub 36:11 Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir 

hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. 
- Job 36:11 (KJV)  If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and 

their years in pleasures. 
 
 

4. PERSEPULUHAN. 
• Maleakhi 3:10-12 ~ Tentang membawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, 

maka Tuhan akan membukakan berkat dan menghardik belalang pelahap dan kita akan 
berbahagia.  

 

PERTANYAAN SHARING:   

Sudahkah Anda melakukan rahasia berkat superior? Bagian mana yang sungguh harus Anda 
perbaiki agar terima berkat superior?  Sharingkanlah!  

APLIKASI : 

Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan minggu ini, maka apa yang akan Anda lakukan 
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agar Anda mengalami berkat superior?  

 

DOA PROFETIK DAN DOA SYAFAAT 

DOA PROFETIK : KKS mendeklarasikan firman Tuhan pada sharing firman diatas terjadi pada 
setiap anggota kelompok sel (5 menit).  

DOA SYAFAAT : Kemudian Petugas memimpin doa syafaat (5 menit):  
1. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia dan 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). 
• Dilakukan oleh KKS untuk mendoakan pergumulan anggotanya, mendoakan rumah yg 

dipakai komsel apabila onsite. 
• Mendoakan jiwa baru yang akan diselamatkan dan diajak gabung komsel dan ibadah 

raya. 
• Mendoakan agenda komsel minggu depan. 

 
 


