
GEREJA BETHEL INDONESIA 1 

 

 

PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 14 Maret 2021 

 
 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita putra-putri terkasih-Nya; dan 
semua yang kita alami adalah bagian dari rencana-Nya yang indah pada kita.  
Dalam Ibadah Rumah hari ini, mari kita nyatakan keyakinan kita hari depan yang penuh 
pengharapan karena anugerah-Nya. Mari kita menyanyikan pujian: “S’mua Baik”. (Boleh pilih 
lagu yang lain). 

 
Dari semula t'lah Kau tetapkan 
Hidupku dalam tangan-Mu 
Dalam rencana-Mu Tuhan 

 
Rencana indah t'lah Kau siapkan 
Bagi masa depanku 
Yang penuh harapan 

 
Reff:  Semua baik, semua baik 

Apa yang t'lah Kau perbuat 
Didalam hidupku 
 
Semua baik 
Sungguh teramat baik 
Kau jadikan hidupku berarti 

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Dari dalam kekelan dan kemahatauan-Nya Allah telah memilih dan menetapkan kita menjadi 
umat pilihan-Nya untuk menunjukkan kemuliaan-Nya kepada bangsa-bangsa. 
Mari bersuka dihadapan-Nya dengan menyanyikan pujian: “Kita Dipilih”.  (Boleh lebih dari 1 
lagu dan pilih sendiri).  
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Kita dipilih dari s'gala bangsa 
Ya kita dipilih jadi umatNya 
Kita dipilih dan dikuduskanNya 
Bawa kemuliaan hanya bagi Dia 
 
Reff: T'rimalah kemuliaan dan hormat kami 

T'rimalah sembah kami pujian kami 
T'rimalah kemuliaan dan hormat kami 
T'rimalah sembah dan pujian kami 
 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui sharing Firman Tuhan pada hari ini. 
Mari kita sambut dengan pujian: “Jadikan Aku Indah”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 

Ku datang ya Bapa 
Dalam kerinduan 
Memandang keindahan-Mu 
 
Kuberikan s'galanya 
Semuanya yang ada 
Kuingin menyenangkan hati-Mu, Oh Tuhan 
 
Reff:  Jadikan aku indah 

Yang Kau pandang mulia 
Seturut karya-Mu didalam hidupku 
Ajarku berharap hanya kepada-Mu 
Taat dan setia kepada-Mu Tuhan 
 

 

FIRMAN TUHAN 
 

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

Ayat Bacaan : Lukas 6:32 & 27-29 & 35 
 
Mengasihi dan mengampuni terasa mudah dan gampang jika dilakukan kepada orang-orang 
yang memang sudah mengasihi dan pernah mengampuni kita. Namun bukan hanya itu yang 
diinginkan oleh Firman Tuhan. Tuhan ingin kita lebih dari pada orang-orang dunia. (Ay. 32)  
 
Apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita bahkan 
membenci kita? 
 
 

 



GEREJA BETHEL INDONESIA 3 

 

I. MENGASIHI DAN BERBUAT BAIK BAGI MEREKA (ay. 27). 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Kasih adalah perbuatan. Karena itu, kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan baik yang 

nyata.  
✓ Kita cenderung untuk membeda-bedakan sikap kita terhadap orang lain; tergantung dari 

perbuatan orang tersebut.  
✓ Namun bukan itu yang Tuhan inginkan. Dia tidak mau kita membalas “gigi ganti gigi” atau 

“mata ganti mata”. Ia mau kita berbuat baik kepada musuh kita meskipun orang itu belum 
mengasihi kita terlebih dahulu.  
 
 

II. MEMBERKATI DAN MENDOAKAN MEREKA (ay. 28). 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Selain kecenderungan untuk membeda-bedakan sikap, kita juga cenderung untuk 

memiliki harapan yang buruk (ill-wish) terhadap orang-orang yang tidak disukai.  
✓ Kita mungkin mendoakan tetapi seringkali doa yang dipanjatkan adalah “doa untuk yang 

buruk-buruk”.  
✓ Namun bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang 

terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita.  
 

 

III. MENGAMPUNI MEREKA (ay. 29). 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ Keinginan untuk membalas selalu ada di dalam hati kita.  
✓ Namun Firman Tuhan mengajak kita bukan hanya untuk tidak membalas tetapi 

mengampuni dan memberkati orang-orang yang melangkahi hak kita.  
 

(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang memberi keuntungan dan manfaat bagi 
keselamatan dan kehidupan bagi orang lain. Mari kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan 
dengan menyanyikan pujian: “Dengan Sayap-Mu”. 
 

Firman-Mu berkata Kau besertaku 
Maka kuat roh dan jiwaku 
Tangan-Mu Tuhan s’lalu kunantikan 
Disetiap langkah ku percaya 
 
Reff:  Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi 



GEREJA BETHEL INDONESIA 4 

 

Di tengah badai hidup, ku tak menyerah 
Kau kekuatan dan perlindungan bagiku  
 
Pertolongan-Mu ditempat maha tinggi 
Ku mengangkat tanganku aku berserah 
Kau kunantikan, Kau yang ku sembah 
Yesusku, Rajaku. 
 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Alkitab berkata ada orang yang menabur sedikit tetapi kekurangan dan yang 
menabur banyak berkelimpahan. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan hati yang 
rela karena Allah telah memberkati kita. 
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 menyembuhkan hati kita dari setiap rasa sakit dan kecewa serta 
memulihkan hati untuk mengasihi dan mengampuni.  

b. Berdoa agar Tuhan memakai gereja-Nya untuk terus menerus menaikkan doa berkati 
bagi semua orang terlebih bagi mereka yang melangkahi hak-hak kita.  

c. Berdoa agar Tuhan mencurahkan kasih-Nya atas umat manusai di bumi ini, agar dapat 
hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya. Amin. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Damai Sejahtera dan Pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus menghibur dan 
menguatkan saudara semua hidup didalam kasih dan pengampunan. Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


