


13 FEBRUARI 2022 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Keluarga Allah yang Sukses dan Bahagia  
2. Diberkati untuk Menjadi Berkat (KA Worship) 
3. Kau Menjagaku (KA Worship)  
4. KasihMu Bapa (KA Worship)
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: BERSIKAP SEBAGAI LAKI-LAKI 
Petunjuk: Icebreaker kali ini khusus untuk laki-laki. 
Permainan dapat diadakan diluar atau di dal am 
ruangan yang cukup luas. Pemimpin icebreaker 
membuat lingkaran yang cukup besar di lantai atau 
diatas tanah. Para pesertanya (sebaiknya dipilih laki-
laki) berjongkok di dalam lingkaran itu sambil 
menekukkan lutut dan kedua tangan mereka 
memegang lutut itu. Setelah pemimpin memerintahkan 
untuk memulai, mereka melompat-lompat menirukan 
katak. Setiap peserta mendorong orang lain dengan 
badannya sampai jatuh, tetapi ia tidak boleh 
menggunakan tangannya. Peserta yang terdorong 



keluar lingkaran atau tangannya terlepas dari lututnya, 
dinyatakan kalah dan boleh kembali ke tempat 
duduknya. Begitulah seterusnya sampai tiba giliran 
peserta yang terakhir. Dan sekaligus dialah yang 
menjadi pemenangnya. 
Tujuan: Mengajarkan kepada kita agar bersikap 
sebagai laki-laki, tetap kuat dalam menghadapi godaan 
dan serangan dari si iblis (1Kor. 16:13).  
 

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 disampaikan minggu lalu? 
 
ROOT OF HAPPINESS IN FAMILY #2 
AKAR KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA #2 
WORKING DAD - AYAH YANG BEKERJA 
 
I. AYAH PUNYA PERANAN PENTING DALAM 

KEBAHAGIAAN KELUARGA. 
a. Roma 8:15 Sebab kamu tidak menerima roh 

perbudakan yang membuat kamu menjadi takut 
lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang 
menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita 
berseru: "ya Abba, ya BAPA!" 

- BAPA kata asli PATER. 



- Pater yang kita kenal menjadi father: pemberi 
makan (nourisher), pelindung (protector), 
penopang (upholder), pendiri (founder), 
pengarang (author) -  

b. Peran seorang pria bukan hanya sebagai kepala 
keluarga, tetapi juga sebagai pondasi keluarga! 

c. Hadir atau tidaknya seorang ayah dalam sebuah 
keluarga, akan mempengaruhi anak-anaknya 
sukses atau tidak (bahagia atau tidak). 

 
II. SEPERTI APA SEHARUSNYA SEORANG BAPA 

BERFUNGSI? 
1. MENGENAL KELUARGANYA DENGAN BAIK. 
 Yohanes 10:15  SAMA SEPERTI BAPA MENGENAL 

AKU dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan 
nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. 

2. MEMBERIKAN RASA AMAN. 
 Matius 6:31 Sebab itu janganlah kamu kuatir dan 

berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah 
yang akan kami minum? Apakah yang akan kami 
pakai? 

 Bukan cuma aman secara finansial, tetapi juga 
aman secara fisik dan jiwa. 

3. MEMBERIKAN KATA-KATA PUJIAN YANG TEPAT 
DAN MENGUATKAN. 

 Matius 3:16-17 16 Sesudah dibaptis, Yesus segera 
keluar dari air dan pada waktu itu juga langit 
terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung 



merpati turun ke atas-Nya, 17 lalu terdengarlah 
suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku 
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." 

 Kolose 3:21  Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati 
anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 

4. SENANTIASA MENYERTAI (SIAP MENDAMPINGI). 
 Matius 1:23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan 

mengandung dan melahirkan seorang anak laki-
laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" — 
yang berarti: Allah menyertai kita. 

 Pertama, Kita bisa terus menyertai lewat doa dan 
support kita kepada mereka. 

 Berikutnya, Kita bisa menyertai anak kita lewat 
perkataan-perkataan pengajaran kita! 

- Ulangan 6:6-7 6 Apa yang kuperintahkan 
kepadamu pada hari ini haruslah engkau 
perhatikan, 7 haruslah engkau mengajarkannya 
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan 
membicarakannya apabila engkau duduk di 
rumahmu, apabila engkau sedang dalam 
perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila 
engkau bangun. 

5. MEMBERI TELADAN DAN INSPIRASI KEHIDUPAN. 
 Yohanes 5:17 Tetapi Ia berkata kepada mereka: 

"Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun 
bekerja juga." 

 Jadi peran seorang ayah itu besar sekali, itu 
sebabnya kita perlu Roh Kudus! 



PERTANYAAN: Bagi para pria khususnya para Ayah dan 
suami, menurut Anda, sudahkah Anda berperan penuh 
dalam keluargamu sesuai dengan firman Tuhan? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka para pria, apakah yang menjadi komitmen 
Anda untuk Tuhan dan keluargamu? Para wanita, 
support apakah yang akan Anda berikan untuk 
pasanganmu? Tulis dan sharingkan! 
  
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 

DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompok sel untuk berdoa profetik;
1. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
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. Semua kegiatan dan program yang sedang 

dijalankan di gereja kita 
6. Permohonan doa jemaat 

 

 

 



KESAKSIAN: 

 
Shalom. Nama saya: Yohanes Herta dan istri saya: 
Johanna Galberina, kami pelayan Tuhan dari Keluarga 
Allah Jakarta. Kami Ingin menyaksikan kebaikan dan 
pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam 
keluarga kami. 
Berawal dari usaha yang kami bangun selama hampir 11 
tahun, Tuhan ijinkan mengalami kebangkrutan di tahun 
2019. Kebangkrutan ini  meninggalkan masalah, salah 
satunya hutang-hutang dari usaha tersebut. Hal ini 
membuat kami berpikir bagaimana caranya untuk 
menyelesaikannya, kami memutuskan untuk menjual 
asset-aset yang ada, namun tidaklah cukup 
menyelesaikan hutang-hutang tersebut, sehingga kami 
berniat untuk menjual rumah kami. 
Disaat kami merasa tidak berdaya dan hampir 
kehilangan pengharapan, kami dipertemukan dengan 
Gereja Keluarga Allah. Di Gereja Keluarga Allah ini kami 
dikuatkan melalui firman-firman Tuhan yang 
disampaikan oleh hamba-hambaNya yaitu: Ps. Jonatan, 
Ps. Nita dan Ps. Obaja. Pada akhirnya kami juga 
memutuskan untuk bisa tertanam dan bertumbuh di 
Gereja Keluarga Allah. Kami selalu tangkap dan imani 
Firman dan Rhema yang disampaikan. 
Puji Tuhan, setelah kami benar-benar berserah dan 
selalu mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan 
diatas segalanya, akhirnya di bulan November 2021 



Tuhan menjawab doa kami, rumah kami ada yang 
berminat, Tuhan sudah sediakan pembelinya. 
Sehubungan dengan rumah kami yang masih kredit, 
maka ada biaya-biaya yang harus diselesaikan, yaitu 
biaya denda-denda dan biaya bunga-bunga yang 
ternyata nilainya sungguh besar. Sesuai dengan arahan 
keluarga, kami mengajukan permohonan penghapusan 
denda-denda dan bunga-bunga tersebut. Kami berdoa, 
kami ikut Pondok Daud, Mezbah Doa Keluarga 
semaksimal mungkin kami lakukan. Kami berkonsultasi 
dengan KKS kami yaitu Pak Dani dan Bu Clara, untuk hal 
persepuluhan dalam penjualan rumah. Kami belajar taat 
untuk hal tersebut walaupun  nilainya sangat besar bagi 
kami. Kami sepakat untuk tetap mengerjakannya. 
Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkarya 
dalam hal ini, mujizat Tuhan dinyatakan sehingga 
permohonan kami disetujui bahkan kami membayarkan 
tagihan Bank di bawah hutang pokok. Tagihan yang 
seharusnya kami bayarkan sebesar 191 juta, tetapi 
Tuhan Yesus tolong, kami hanya membayar sebesar 105 
juta, dimana hutang pokok sebenarnya adalah sebesar 
107jt. Setelah kami menyelesaikan hutang di bank, dan 
tiba saatnya kami mengambil sertifikat rumah, iblis 
tidak tinggal diam, dia terus mencari celah untuk 
melemahkan kami, sertifikat yang akan kami ambil tidak 
ditemukan, menurut orang bank terselip di 
penyimpanan dokumen-dokumen di bank tersebut yang 
jumlahnya jutaan dokumen. Tapi kami tetap percaya 



Tuhan pasti tolong, kami yakini Tuhan sudah buka jalan 
dan pasti akan Tuhan selesaikan. 
Malam Natal kami mengikuti ibadah secara online, dan 
pada ibadah tersebut kami sangat diberkati, kami yakini 
Roh Kudus berkarya, kami yakini kami akan terima 
mujizat di hari Natal. Pada hari Natal memang tidak ada 
info apa-apa tentang sertifikat, kami tetap berdoa 
kepada Tuhan secara profetik. 
Pada hari Senin kami di info oleh pihak Bank bahwa 
sertifikat sebenarnya sudah ditemukan pada tanggal 25 
Desember, dan itu adalah hari Natal, yang berarti kami 
sudah menerima Mujizat Natal yang kami imani. 
Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terpujilah 
Nama Tuhan. 
Dengan sisa dana yang ada, kami membeli rumah 
sederhana tanpa harus berhutang lagi, karena kami 
mendapatkan Rhema Firman Tuhan tentang hutang 
yang disampaikan Ps Jonatan. 
Selain itu juga, Tuhan Yesus buka jalan dalam pelayanan 
kami, dimana kami ada membawa beberapa teman 
untuk beribadah di Gereja Keluarga Allah, dan kami 
kerjakan dengan cara menjemput mereka 
menggunakan mobil kami yang kecil. Tapi Puji Tuhan, 
sekarang Tuhan sediakan kendaraan yang sedikit lebih 
besar, sehingga bisa mendukung dalam pelayanan kami. 
Kendaraan ini juga kami dapatkan dengan cara tidak 
berhutang. Puji Tuhan kami ingin semakin bertumbuh, 
berakar dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. 



Kami yakin dengan tetap dekat melekat pada Tuhan dan 
selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berkarya dan 
pasti memberikan kemenangan-kemenangan. Amin. 
Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Yohanes Herta & Johanna 
Galberina (Peltu ibadah jam 8.00 KA Soho Jakarta). 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota 
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan dan 
program yang sedang dijalankan di gereja kita.    
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


