
BAHAN SHARING KELOMPOK SEL KELUARGA ALLAH,  
19 FEBRUARI 2023 
 
 
S1 = SEMBAH PUJI (20 menit) 
2 lagu pengagungan sesuai tema firman Tuhan (silahkan pilih) :  

1. DahsyatNya Kau Tuhan (KA Worship) #praise 
2. Hatiku percaya #praise 
3. Tuhan yang besar 
4. Bukti KebesaranMu 

 
 
 
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   :  MENJAGA ASET 
 
CARA BERMAIN :  
1. Ambil buku apa saja didekatmu 
2. Taruh buku itu diatas kepala, lalu berjalanlah menjauh dan berputar 1-2 kali tanpa 

menyentuh buku tersebut. 
3. Pertahankan dan jaga supaya buku tetap ada diatas kepala dan jangan sampai 

jatuh. 
4. Apabila ada yang jatuh, ulangi berputar sekali lagi hingga berhasil tanpa 

menjatuhkan buku tersebut. Jika memungkinkan tambah jumlah buku dan berputar 
Kembali. 
   

TUJUAN BERMAIN: Melalui permainan ini, kita belajar bahwa saat kita 
mempertahankan buku tadi agar tidak jatuh, tentulah kita akan menjaganya dengan 
sungguh-sungguh dan segenap hati, seperti halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita 
mengalami masalah, persoalan dan tantangan, kita harus mempertahankan iman kita 
dengan segenap hati supaya iman kita tetap teguh dan tidak runtuh.  
Seperti juga saat kita menambahkan lebih banyak buku, artinya kita harus terus 
membangun aset terpenting orang percaya, yaitu iman, sebanyak buku yang terus 
ditambahkan, begitu juga iman kita di dalam Tuhan  semakin bertambah dan semakin 
hari semakin kuat di dalam Tuhan! 
 
 
 
 



 
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 #3 - PERJANJIAN TUHAN #3 THIS 
IS THE MOST IMPORTANT ASSETS FOR BELIEVERS#INILAH 
ASET TERPENTING ORANG PERCAYA 

 
 
I. KITA PERLU IMAN UNTUK MASUK DALAM PERJANJIAN DENGAN TUHAN. 

a. Ibrani 11:6 - Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kejadian 
15:6 Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal 
itu kepadanya sebagai kebenaran. 

- Sekalipun tingkat kemustahilannya sangat tinggi, tetapi Abraham percaya! 
 

b. IMAN MENJADI SEPERTI METERAI YANG MEMBUAT TUHAN TERIKAT 
DENGAN PERJANJIANNYA. 
• Roma 4:18-22 – Iman Abraham yang tidak lemah walaupun keadaan bertolak 

belakang dengan pengharapannya. 
• Ibrani 11:17-19 - Contoh iman Abraham yang taat menyerahkan anaknya, Ishak, 

untuk dikorbankan YAKIN BAHWA ALLAH SANGGUP MENGHIDUPKAN 
KEMBALI ISHAK DARI KEMATIAN . 

 
 

c. IMAN ADALAH ASET TERPENTING DARI ORANG YANG PERCAYA 
• KARENA IMAN KITA ADALAH SASARAN YANG PALING DIINCAR IBLIS, 

MAKA SEHARUSNYA IMAN ADALAH SATU HAL YANG HARUS KITA 
JAGAI DENGAN SEGENAP HATI. Contohnya adalah iman Ayub yang teguh 
saat alami pencobaan.  
- Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah 

terpancar kehidupan. 
 
 

II. 4 KUNCI MEMBANGUN IMAN YANG KUAT. 
1. DISIPLIN MENGISI HATI DAN PIKIRAN KITA DENGAN FIRMAN TUHAN. 

Roma 10:17 - Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman 
Kristus. 
CARANYA : 

a. DENGARKAN FIRMAN TUHAN. 
b. DENGARKAN KABAR BAIK. 
c. DENGARKAN KESAKSIAN YANG MEMBANGUN.  

Mat 11:4-6 – Tentang kesembuhan 



2. PERKUAT KEHIDUPAN DOA. Luk 22:31-32 – Imanmu jangan sampai gugur. 
3. KELUARGA ROHANI (KOMSEL) YANG KUAT DALAM IMAN. 
4. MENJAGA HATI. 

 

PERTANYAAN :  Sharingkanlah rhema apa yang Anda dapat dari sharing firman ini. 
Apa yang akan Anda lakukan agar imanmu semakin bertumbuh kuat? Sharingkanlah!  

APLIKASI : Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan minggu ini, maka langkah dan 
komitmen seperti apakah yang akan Anda lakukan untuk menjaga imanmu agar berhasil 
masuk dalam perjanjian Tuhan? 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. 

 

KESAKSIAN: 

IMAN SAAT MENGIKUTI PERJALANAN ROHANI HOLYLAND 

Shalom..Perkenalkanlah saya Sdr. Erick. Awalnya rindu sekali saya mengalami Tuhan 
dan ingin dijamah Tuhan saat di mengikuti perjalanan rohani di loteng Yerusalem seperti 
murid-murid Tuhan Yesus. 

Saat di Israel penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Diantara lain, 

1. Taman Getsemani (gereja segala bangsa) bisa merasakan kesedihan dan 
pergumulan Yesus saat itu. Betapa berat yg harus dijalani. 

2. Loteng Yerusalem. Urapannya sangat terasa, bahkan saat naik anak tangga dan 
saat di loteng, hadirat Tuhan luar biasa, sampai saya tidak kuasa berdiri dan 
tersungkur karena hadiratNya. Ajaibnya ruangan bisa kosong dan hanya untuk 
grup kita sendiri. 



3. Di tempat dimana Petrus dipanggil 3x. Saya mengalami hadirat dan panggilan 
Tuhan terhadap pekerjaan Tuhan yang sangat nyata. Hidup untuk Tuhan dan 
melakukan segalanya untuk Tuhan. 

4. Penyertaan Tuhan saat awal-awal covid di Israel.. Ketika kami pindah lokasi, 
lokasi yg kita tinggalkan di lock-down. 

5. Setelah pulang ke Indonesia seperti bensin yang sudah full. Hadapi pandemi 
dengan iman, jalan bersama Tuhan. Tidak takut pandemi, tidak takut kesusahan 
dan bahaya karena Tuhan menyertai. 

Ternyata beda sekali antara yg benar-benar rindu  ke Holyland atau yang sekedar hanya 
tour wisata. Karena setelah sharing dengan teman, mereka yg kurang mendapatkan 
kesan dan karya Tuhan di Holyland adalah mereka yg memandang Holyland hanya 
sebuah tour, bukan perjalanan rohani untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Mari 
lakukan semuanya dengan iman. 

 

Nara sumber kesaksian : Sdri Erick. 

 

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). 

 


