


20 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. KasihMu Bapa (KA Worship)  
4. Keluarga Allah 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: MELATIH KETAATAN 
Petunjuk: Pemimpin Icebreaker menyuruh seluruh 
anggota untuk berdiri dan mendengarkan aba-aba dari 
pemimpin Icebreaker. Misal: Pemimpin Icebreaker 
menyuruh semua anggota untuk sikap siap dengan 
menggunakan aba-aba, kemudian hadap kanan grak 
dan hadap kiri (diulangi 2x) grak lalu jalan ditempat dan 
berhenti grak. Dilanjutkan dengan saling berjabat 
tangan dengan mengucapkan kata-kata “saling 
mendoakan” atau “saling mengampuni” atau “bisa 
saling mengasihi”, dll. (yang  positif). Dan yang terakhir 
semua anggota bertepuk tangan.  



Tujuan: Untuk melatih setiap kita dalam hal ketaatan 
terhadap pemimpin kita, dalam hal ini pemimpin 
dalam keluarga/rumahtangga (suami). 
 

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 #3 
AKAR KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA #3 
GREAT WOMEN - WANITA HEBAT 
 
I. WANITA DICIPTAKAN SEBAGAI PRIBADI YANG 

HEBAT! 
a. WANITA DICIPTAKAN SEBAGAI PENOLONG YANG 

LUARBIASA. 
 Kejadian 2:18, 21-23 18 TUHAN Allah berfirman: 

"Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku 
akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan 
dengan dia." 21 Lalu TUHAN Allah membuat 
manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN 
Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, 
lalu menutup tempat itu dengan daging.  22 Dan 
dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia 
itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu 



dibawa-Nya kepada manusia itu. 23 Lalu 
berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari 
tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan 
dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-
laki." 

b. Wanita MEMPUNYAI BANYAK KELEBIHAN  
 
II. PESAN TUHAN BUAT SEMUA WANITA HEBAT: 

RESPECTING YOUR MAN! (HORMATI PRIA-
MU/SUAMIMU) 

a. HORMAT ADALAH SALAH SATU BAHAN UTAMA 
KEBAHAGIAAN DALAM RUMAH TANGGA. 

 Efesus 5:31-33 31 Sebab itu laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu 
dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi 
satu daging.  32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku 
maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33 
Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing 
berlaku: KASIHILAH ISTERIMU SEPERTI DIRIMU 
SENDIRI DAN ISTERI HENDAKLAH MENGHORMATI 
SUAMINYA. 

b. BUTUH HATI YANG BESAR UNTUK MEMULAI 
MENGASIHI ATAU MENGHORMATI SESEORANG. 

 Jangan menjadi suami yang gagal mengasihi istri 
anda dan jangan jadi istri yang gagal menghormati 
suami anda. 

 



III. BAGAIMANA CARA KITA MENGHORMATI 
PASANGAN KITA? (bukan hanya untuk istri ke 
suami saja, tetapi ini berlaku baik istri maupun 
suami) 

1. KATA-KATA PUJIAN. 
 Mazmur 71:8 Mulutku penuh dengan puji-pujian 

kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu 
sepanjang hari.  

2. MENOMORSATUKAN PASANGAN ANDA. 
3. MEMBERI HORMAT MELALUI SALAM DAN 

SAPAAN SEDERHANA. 
 Roma 12:10 Hendaklah kamu saling mengasihi 

sebagai saudara dan saling mendahului dalam 
memberi hormat.  

4. TAMPIL GOOD LOOKING UNTUK PASANGAN KITA. 
 Wahyu 21:2 Dan aku melihat kota yang kudus, 

Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, 
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang 
berdandan untuk suaminya. 

     
PERTANYAAN: Sebagai seorang Wanita, sudahkah Anda 
menjadi pasangan yang taat terhadap firman Tuhan 
kepada pasanganmu? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka bagi Anda khususnya seorang wanita dan yang 
sudah memiliki pasangan, langkah dan komitmen 
seperti apakah yang akan Anda lakukan sehingga 



tercipta sebuah keluarga yang sukses dan Bahagia di 
dalam rumah tanggamu? 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: 

 
Tuhan yang menepati janjinya, Yesaya 60 telah 
tergenapi. Yesaya 60:22 “Yang paling kecil akan 
menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan 
menjadi bangsa yang kuat; Aku, TUHAN, akan 
melaksanakannya dengan segera pada waktunya.” 
Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana 
Tuhan yang bawa saya seseorang yang bukan siapa 



siapa bahkan korban bullying dari kecil, memiliki 
kesempatan untuk bekerja di Istana Kepresidenan 
karena kebaikan Tuhan. 
Saya berasal dari Yogyakarta. Sebelumnya dari kecil saya 
sering menjadi korban bullying sehingga itu merusak 
gambar diri saya dan saya menjadi orang yang kurang 
percaya diri, hingga saya dipulihkan ketika saya 
bergabung dengan GBI KA. Pada Tahun 2018 saat saya 
pertama kali bergabung dengan GBI KA Jogja, pertama 
kali pada saat itu saya mendengar kotbah pastor Nita 
saya rasakan jamahan Tuhan, dan sejak saat itu saya 
mulai melayani sebagai usher dan BV 
Pada Tahun itu saya juga baru saja lulus kuliah, Tuhan 
menuntun saya untuk mendaftar di sebuah NGO 
Yayasan Rumah Impian yang bergerak untuk 
mewujudkan mimpi anak-anak jalanan dan lembaga 
bantuan hukum di Jogja, pada saat itu penghasilan saya 
sangat terbatas, sehingga saya memiliki keterbatasan 
untuk membeli barang-barang yang saya inginkan 
namun meskipun begitu saya merasakan damai 
sejahtera saat saya membantu anak-anak jalanan dan 
membantu orang-orang yang tidak mampu 
mendapatkan keadilan.  
Hingga akhirnya pada tahun 2020 pandemi datang, pada 
saat itu ekonomi keluarga saya  terjatuh, bisnis ayah 
menurun, disaat yang sama ayah juga divonis sakit ginjal 
dan harus cuci darah, sementara ibu saya yang bekerja 
sebagai perawat harus merawat korban Covid-19, saya 



bergumul ada kekuatiran akan kehilangan ayah dan ibu 
saya ditambah ekonomi keluarga yang sedang tidak 
baik-baik, Puji Tuhan sepanjang Tahun 2020 setiap 
bulan rhema KA selalu sejalan dengan pergumulan-
pergumulan saya, dan saya terus dikuatkan untuk 
berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan sudah 
pegang kendali. 
Kemudian pada tahun 2020 saya mendapatkan 
tuntunan Tuhan untuk mendaftar seleksi CPNS di Istana 
Kepresidenan, ketika saya mengambil pilihan itu tidak 
sedikit yang meragukan saya dan berpikiran bahwa saya 
memiliki impian yang terlalu tinggi, sempat banyak 
keraguan apakah saya bisa dan merasa itu tidak 
mungkin  namun saya dikuatkan dengan rhema ayat 
Filipi 4:13 “Segala perkara dapat kutanggung di dalam 
Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” 
Saya terus dikuatkan sehingga bisa mempersiapkan diri 
dengan tetap berserah kepada Tuhan, puji Tuhan saya 
terus dikuatkan dalam rhema-rhema gereja setiap 
minggu serta pondok daud online yang membantu saya 
untuk kuat  bertekun dalam doa dan saat teduh, saya 
percaya Tuhan kita setia dan akan menepati janjinya 
sehingga Yesaya 60 tergenapi dalam hidup saya. 
Menjelang hari-hari tes saya memiliki kendala karena 
keterbatasan kemampuan saya dalam mempersiapkan 
alat-alat untuk tes seperti komputer, gadget dan 
jaringan internet namun Tuhan kirimkan seorang 
pelayan Tuhan untuk membantu saya mempersiapkan 



semua alat-alat dan sarana yang saya butuhkan karena 
pada saat itu tes dilakukan secara online, Tuhan 
menyediakan begitu saja semuanya. 
Kemudian setelah saya melalui semua tes itu, puji Tuhan 
di awal November tahun 2020 saya mendapatkan 
pengumuman bahwa saya lolos tes dan diterima bekerja 
di lingkungan istana kepresidenan, Sungguh  Tuhan 
Yesus baik, Praise the lord!  
Tuhan memberi saya waktu untuk bisa 
memberitahukan kabar bahagia ini kepada papa saya 
"pa.. anakmu diterima" Papa kemudian menangis dan 
memeluk saya, tak disangka, di bulan-bulan terkahir 
papa juga membuka diri untuk saya doakan (papa bukan 
Kristen) sebulan kemudian Tuhan panggil papa kembali 
ke hadiratNya, disitu saya terpuruk lagi. 
Ujian berikutnya muncul, pada saat papa meninggal, 
ada beban keluarga yang harus diselesaikan, pada saat 
itu saya hampir menyerah karena mungkin kami harus 
merelakan rumah kami, namun disaat yang sama Tuhan 
mengadakan mujizat lagi, ternyata ada bagian yang 
jumlahnya cukup untuk melunasi semua beban 
tersebut, semuanya lunas pada bulan Desember 2020. 
Pada Bulan Januari Tuhan ijinkan saya berangkat ke 
Jakarta dengan terlepas dari belenggu, dengan 
berkesempatan memberitakan kabar gembira dan 
menikmati tahun terakhir bersama papa. Kemudian 
begitu banyak pengalaman berharga di Tahun 2021. 



Saya bisa berada di Jakarta dan diberikan kepercayaan 
untuk bisa bekerja di Istana Kepresidenan. 
Yesaya 60:15-17 “Sebagai ganti keadaanmu dahulu, 
ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi 
seorang pun, sekarang Aku akan membuat engkau 
menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-
temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa 
dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan maka 
engkau akan mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, 
Juruselamatmu, dan Penebusmu, Yang Mahakuasa, 
Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga Aku akan 
membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan 
membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan 
sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai 
sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan 
mengatur hidupmu.” 
Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, sungguh 
Tuhan Yesus begitu baik, semua Tuhan jadikan indah 
tepat pada waktunya, Pengharapan kepada Tuhan tidak 
pernah mengecewakan Praise the lord, semua bukan 
kuat dan gagah kita tapi semua oleh karena Tuhan. 
Terimakasih, Tuhan Yesus memberkati 
 
Narasumber Kesaksian : Florentina 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) 


