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BAHAN SHARING KELOMPOK SEL KELUARGA ALLAH  

18-19 MARET 2023 
 

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

1. Taburlah maka engkau kan menuai 
2. Kukan memuji menari ~ KA Worship 
3. Elshaddai 
4. Ku aman di dalamMu ~ 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   :  MENGHITUNG HARI 

CARA BERMAIN :  
Permainan ini lumayan tricky karena ada kaitannya dengan hitung-hitungan.  
1. Fokuslah terhadap tujuh hari yang ada di kalender, yakni, SENIN (1), SELASA (2), RABU 

(3), KAMIS (4), JUMAT (5), SABTU (6), MINGGU (7). 
2. Jika Anda mendapatkan pertanyaan “2+2 itu 4, 4+3 itu 7, kalau 7+3 berapa?”. Mungkin Anda 

akan menjawab 10, namun rupanya salah.  
3. Mengingat ‘clue’nya adalah “menghitung hari”, maka perhatikan dan fokuslah hanya 7 hari 

kalender. Apabila lebih dari 7 (Minggu), berarti akan kembali ke hitungan 1-2-3 (Senin, 
Selasa, Rabu). Jadi “7+3 itu 3” 

4. Petugas mulai memberikan pertanyaan hitungan. Selamat bermain. 

   

TUJUAN BERMAIN:  

Melalui permainan ini, kita belajar bahwa berkat Tuhan itu diluar logis manusia. Hitungan 
manusia terbatas hanya 7+3 menjadi 10. Namun bagi Tuhan 7+ 3 bisa menjadi 100, atau bahkan 
1000. Sadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari kebaikan Tuhan semata yang tidak bisa 
kita hitung satu persatu. Oleh sebab itu, mari buka hati untuk bergerak dalam dimensi menabur 
dan percayalah jika kita tidak jemu-jemu menabur, maka begitu tuaian itu datang, tidak akan 
habis-habisnya.  
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S2 ONLINE. Terlampir file pdf. 

 

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 #3 - JALAN BERKAT #3 
THE WONDER OF SOWING 

KEAJAIBAN MENABUR 
 
 
I. KUASA DALAM MENABUR (THE POWER OF SOWING) 

 
a. Amsal 11:24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara 

luar biasa, namun selalu berkekurangan. 
 

b. MENABUR ADALAH KUNCI PELIPATGANDAAN. 
• Yohanes 12:24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke 

dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak 
buah. 
• Yohanes 6:8-9  

 
c. POTENSI PELIPATGANDAAN AKAN HILANG KALAU BENIH ITU HANYA DIMAKAN. 
• 1 Raja-raja 17:10-14  
• 13 Tetapi Elia berkata kepadanya: "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang 

kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya, dan 
bawalah kepadaku, kemudian barulah kaubuat bagimu dan bagi anakmu. 14 Sebab beginilah 
firman TUHAN, Allah Israel: Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam 
buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu TUHAN memberi hujan ke atas muka 
bumi." 

 
- BUKA HATI DAN HIDUP KITA UNTUK MULAI BERGERAK DALAM DIMENSI MENABUR. 

 

II. BAGAIMANA CARA MENABUR YANG BENAR? (HOW TO SOW?) 
 
1. SADARI SEMUA YANG KITA MILIKI BERASAL DARI TUHAN 
• 1 Tawarikh 29:16-18 Ya TUHAN, Allah kami, SEGALA KELIMPAHAN BAHAN-BAHAN YANG 

KAMI SEDIAKAN INI UNTUK MENDIRIKAN BAGI-MU RUMAH BAGI NAMA-MU YANG 
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KUDUS ADALAH DARI TANGAN-MU SENDIRI DAN PUNYA-MULAH SEGALA-GALANYA. 
17 Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, 
maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan 
sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela 
kepada-Mu dengan sukacita. 18 Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa 
kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini dan 
tetaplah tujukan hati mereka kepada-Mu. 
 

2. MENABUR HARUS DENGAN HATI YANG TULUS DAN CINTA. 
• 1 Tawarikah 29:17a Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan 

kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan 
tulus ikhlas. 
- Amos 9:13  "Sesungguhnya, waktu akan datang," demikianlah firman TUHAN, "bahwa 

pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih; gunung-
gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. 

- Amos 9:13  (BIS)  TUHAN berkata, "Akan tiba waktunya gandum tumbuh begitu cepat 
sehingga musim menuai tak ada putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat 
sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Air anggur akan menetes dari 
gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. 

- ADA MASANYA KETIKA KITA MENABUR, KITA TIDAK LANGSUNG MENDAPAT 
TUAIAN; TAPI KALAU KITA TIDAK MENJADI JEMU-JEMU DALAM MENABUR, MAKA 
BEGITU TUAIAN ITU DATANG, ITU AKAN MENJADI TUAIAN YANG TIDAK HABIS-
HABISNYA. 
 

3. KEMBANGKAN KAPASITAS KITA DALAM MENABUR. 
• MENABUR ADALAH SALAH SATU DISIPLIN ROHANI YANG PALING PENTING, yang akan 

membawa kita mengalami terobosan, dan terus bergerak dari satu level kemuliaan ke level 
kemuliaan berikutnya.  
• MARI PERBESAR KAPASITAS MENABUR KITA!  

 
4. MENABURLAH DENGAN IMAN. 
• TANPA KAPASITAS IMAN, KITA HANYA AKAN MAJU MUNDUR SEKALIPUN TUHAN 

SUDAH BICARA DAN GERAKKAN HATI KITA, TAPI TIDAK ADA KEBERANIAN UNTUK 
MENABUR.  
• 1 Raja-raja 17:13a Tetapi Elia berkata kepadanya: "JANGANLAH TAKUT, pulanglah, buatlah 

seperti yang kaukatakan,… 
• MILIKI IMAN YANG CUKUP KUAT SAMPAI KITA BENAR-BENAR BERANI MELANGKAH 

UNTUK MENABUR DENGAN POWERFUL.  
 

 

PERTANYAAN SHARING:   

Menurutmu, mengapakah kita harus menabur? Pernahkah Anda alami berkat keajaiban setelah 
menabur? Sharingkanlah!  
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APLIKASI : 

Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan minggu ini, maka apa yang akan Anda lakukan 
agar Anda mengalami tuaian menabur yang ajaib?  

 

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. 


