
GEREJA BETHEL INDONESIA 1 

 

 

          PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 03 APRIL 2022 

 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
 
PEMIMPIN: Hari ini kita bersama seluruh orang percaya mengadakan pertemuan 
“kemenangan”. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kematian serta hidup yang Kekal.  
Halleluiah, betapa besar karya kasih Allah kepada kita. Amin?!  
(Mari kita berdoa). …  
 
Mari kita menyanyikan pujian: “Karya Terbesar”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kasih yang terindah, hati yang mulia 
Hanya kutemukan didalam-Mu, Yesusku 
Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku 
Tiada pernah berubah, kasih-Mu... 
 
Reff:  Karya terbesar dalam hidupku 

Pengorbanan-Mu yang slamatkanku 
Engkaulah harta yang tak ternilai  
Yang kumiliki dan kuhargai 
Yesus, Engkau kukagumi... 
 

(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 menyelamatkan kita dengan 
menaikkan pujian : “Sekarang Tlah Tiba”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Sekarang tlah tiba kes'lamatan dan kuasa 
Dan pemerintahan Allah kita 
Kuasa Dia yang diurapi-Nya 
Karna tlah dilemparkan-Nya 
Para pendakwa kita 
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Reff:  Oleh darah Anak Domba oleh kesaksian kita 
Iblis dikalahkan kuasa-Nya dihancurkan 
Oleh darah Anak Domba 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Firman Tuhan itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Mari kita sambut Firman 
Tuhan dengan 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 kukagumi dalam hati 

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

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “BANGKIT DARI KEGAGALAN” 

Ayat Bacaan : Markus 5:25-34. 
 

 
Sikap tidak mudah putus asa merupakan sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Contohnya 
perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai 
dokter tetapi tidak kunjung sembuh. Namun demikian dia tetap mencari cara untuk memperoleh 
kesembuhan.  
 
Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalannya dan akhirnya mengalami kesembuhan. Apa 
yang dia lakukan?  
 
 
I. PERCAYA AKAN FIRMAN ALLAH (ay. 27a). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Perempuan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun.  
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 Dan dia sudah berobat ke beberapa dokter dan tidak kunjung sembuh sehingga uangnya 
pun habis. Kemungkinan dia sudah mulai akan menyerah.  

 Namun di saat seperti itu dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup 
menyembuhkan.  

 Oleh sebab itu dia bangkit lagi dan memiliki harapan yang baru. 
 
   
II. BERUSAHA DENGAN TEKUN (ay. 26-27). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Perempuan ini memiliki daya juang yang tinggi.  
 Di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha, mencari cara agar 

penyakitnya tersembuhkan.  
 Dia tidak mengurung diri di kamar, tapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara 

kesembuhannya tersebut.  
 Di tengah kerumunan pun, dia tidak menyerah; tetapi terus berusaha mendekati Yesus. 

 
 
III. BERTINDAK SESUAI IMAN (ay. 28). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Perempuan ini menyentuh jubah Yesus, karena pikirnya, “kalau saya sentuh jubah Yesus 

pasti saya sembuh!”  
 Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya.  
 Dan terjadilah pendarahannya berhenti dan disembuhkan.  
 Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mukjizat dan 

kesembuhan. 
 

(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: “Seperti Yang Kau Ingini” 
 
Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku 
Dengan darah yang mahal tiada noda dan cela 

 
Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku 
Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu 

 
Reff:  Ku telah mati dan tinggalkan 

Jalan hidupku yang lama 
Semuanya sia-sisa 
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Dan tak berarti lagi 
 

Hidup ini kuletakkan 
Pada mesbahMu ya Tuhan 
Jadilah padaku seperti 
Yang kau ingini 

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

PERJAMUAN KUDUS  
 
Mari kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tubuh dan Darah Kristus Yesus dalam 
Perjamuan Kudus. “Roti dan anggur” dibagikan, (Melakukan Sakramen Perjamuan Kudus).  
 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Selanjutnya kita akan membawa Persembahan Persepuluhan dan Persembahan 
Syukur kita kepada Tuhan. 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 memberikan keberanian dan keyakinan kepada kita untuk bangkit 
dari “kegagalan”. 

b. Berdoa agar Tuhan menguatkan kepercayaan kita kepada Firman Tuhan yang adalah 
penuntun dari tindakan iman kita. 

c. Berdoa agar pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia terus berjalan dengan lancar dan 
pandemic Covid 19 bisa segera berakhir. 
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan sukacita kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus Yesus memenuhi hati 
kita. Hari ini dan sampai selamanya, Amin. 
 

================================ IBADAH SELESAI =============================== 


