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PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGU, 01 MEI 2022 

 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan diri dan hati saat hendak melaksanakan Ibadah di rumah. 
   
PEMIMPIN: Puji Tuhan. Kemurahan dan kebaikan Tuhan tak ada habisnya atas umat-Nya dan 
hari ini kita kembali bersekutu bersama anggota keluarga di rumah. Hari ini merupakan Minggu 
pertama di bulan Mei dan ibadah kita disertai Perjamuan Kudus. 
(Mari kita berdoa memohon kehadiran dan pimpinan Tuhan pada ibadah hari ini). … Amin!   
 
Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan sambil menyanyikan pujian: “Kasih-Mu Tiada 
Duanya”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Belum pernah ada, kasih di dunia 
Sanggup menerima diriku apa adanya 
selain kasih-Mu Yesus 
 
Tak kan ada lagi, kasih s'perti ini 
Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru 
selain kasih-Mu Yesus 
 
Reff:  Kau ku kagumi dalam hati 

Kasih-Mu tiada duanya  
Sampai kini kuakui  
Kasih-Mu tiada duanya 
 

(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan). 
 

PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  
 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Mari kita bersukacita karena kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita anak-anak-
Nya dengan menaikkan pujian: “Berkuasa di Bumi di Surga”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih 
sendiri). 

Berkuasa di bumi di surga  
Bertahta dalam kemuliaan  
Dialah Tuhan Allah kita  
Nama-Nya berkuasa  
Pembebas umat-Nya 



GEREJA BETHEL INDONESIA 2 

 

Reff: Betapa hebat, betapa kuat  
Dahsyatnya Allah kita  
Dia berjaya atas semua perbuatan-Nya 

Betapa hebat, betapa kuat  
Dahsyatnya Allah kita  
Dia ternama, Yesus Raja s’gala raja  
Tuhan Allah kita 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan menikmati kebenaran Firman Tuhan. Namun sebelumnya kita 
menyanyikan pujian: “Yesus Kekuatan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Hanya Engkau jurus'lamatku 
Tuhan Kau setia padaku 
Yang kupegang hanya janji-Mu 
Kupercayakan hidupku 

 
Reff :  Kusembah Kau Allahku 

Bapa dan sahabatku 
Kau yang pedulikan s'luruh hidupku 
Walau lewati lembah 
Aku tak ditinggalkan 
Yesus kekuatan di hidupku 

 
Hanya Engkau jurus'lamatku 
Tuhan Kau setia padaku 
Kuyakini pertolongan-Mu 
Tak kan terlambat bagiku 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KETABAHAN HATI” 

Ayat Bacaan : 2 Korintus 5:6-9. 
 

 
Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Tuhan tidak pernah 
menjanjikan bahwa umat-Nya akan hidup dalam ketenangan, tetapi Tuhan berjanji akan selalu 
menyertai. Oleh sebab itu kita harus selalu tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan 
masalah di dalam kehidupan.  
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Ciri orang yang memiliki ketabahan hati adalah:  
 
 
I. KUAT DI DALAM TUHAN (Ay. 6) 

 
Renungan dan Pesan: 
 Seseorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan.  
 Sebagai contoh Rasul Paulus yang sudah melewati berbagai tantangan dan pencobaan 

hingga hampir kehilangan nyawanya (2Kor 11:23-28).  
 Tetapi di atas semua itu, ia masih tetap menyatakan bahwa “Segala perkara dapat 

kutanggung di dalam Dia…” (Flp 4:13).  
 
 
II. PERCAYA KEPADA TUHAN (Ay. 7) 

 
Renungan dan Pesan: 
 Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena 

memiliki kepercayaan kepada Tuhan. 
 Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktu-Nya dan Dia sanggup 

melepaskan kita dari apapun perkaranya.  
 Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diijinkan-

Nya. 
 
 
III. SELALU MERINDUKAN TUHAN (Ay. 8) 
 

Renungan dan Pesan: 
 Seperti seorang anak yang dekat dengan bapanya, demikian orang percaya yang memiliki 

keintiman dengan Bapa.  
 Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat-Nya.  
 Kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada di dalam hadirat-Nya, walaupun 

masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar.  
 
 
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Mari kita menaikkan pujian: “Dengan Apa kan Kubalas ” 
 
Kurindu setiap waktu  
Hidupi kebenaran-Mu 
Bukan dengan kuatku  
Namun kar'na Roh-Mu 
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Yesus Kau yang kupegang teguh 
 
Reff: Engkaulah Tuhan,  

Engkaulah Raja 
Berdaulat atas hidupku 
Kuberserah penuh 

 
Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. 
 
 

PERJAMUAN KUDUS 
 
Kita akan mempersiapkan hati untuk bersekutu dengan Tubuh dan Darah Kristus Yesus dalam 
Perjamuan Kudus. (Kepada masing-masing anggota keluarga dibagikan “roti dan anggur”. 
Selanjutnya kita ikuti tayangan “Video Perjamuan Kudus” ini). 
 
Video “Perjamuan Kudus” diputar. 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Dengan kasih Kristus, kita mendukung pelayanan gereja kita melalui persembahan 
yang akan kita berikan. Mari kita berdoa:……. 
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).  
 

DOA SYAFAAT 
 
PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:  

a. Berdoa agar Tuhan menguatkan hati kita untuk percaya dan selalu merindukan Dia di 
setiap musim kehidupan ini. 

b. Berdoa agar Tuhan memberi kita kasih, sukacita dan damai sejahtera di dalam 
melaksanakan tugas dan pelayanan kita setiap hari. 

c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan “hikmat” kepada seluruh pimpinan Gereja Bethel 
Indonesia dan pemerintah pusat serta daerah terjauh. 

 
PENUTUP DAN BERKAT 

 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan sukacita keselamatan dari Allah menguatkan kita semua sampai selama-
lamanya. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


