
GEREJA BETHEL INDONESIA 1 

 

 

    PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 16 JANUARI 2022 

 
 
 

PERSIAPAN  

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Shalom, kita bersyukur kepada Bapa di Surga yang mengaruniakan kepada kita 
kasih dan sukacita yang besar kepada kita. Halleluiah.  
Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Kubersyukur Bapa”. (Boleh pilih 
lagu yang lain). 

 
Banyak yang Kau perbuat 
Di dalam hidupku 
Rancangan indahMu 
Terjadi di hidupku 
 
Bapa yang mengerti 
Segala yang kuperlu 
KasihMu sempurna 
Nyata dalam hidupku 
 
Reff: Kubersyukur Bapa, 

Kubersyukur Tuhan 
Buat kasih setiaMu 
Didalam hidupku 
Kubersyukur 
 
Kubersyukur Bapa, 
Kubersyukur Tuhan 
Buat kasih setiaMu 
Didalam hidupku 
Kubersyukur, Tuhan 

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

 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  
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PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Kita semua adalah satu di dalam keluarga Bapa Surgawi. Kita harus hidup saling mengasihi dan 
saling mendukung satu dengan yang lainnya agar kemuliaan-Nya dinyatakan atas kita. Mari kita 
menyanyikan pujian: “Jangan Lelah”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Jangan lelah 
Bekerja di ladang-Nya Tuhan 
Roh Kudus yang b'ri kekuatan 
Yang mengajar dan menopang 
 
Tiada lelah 
Bekerja bersama-Mu Tuhan 
Yang selalu mencukupkan 
Akan segalanya 

 
Reff:  Ratakan tanah bergelombang 

Timbunlah tanah yang berlubang 
Menjadi siap dibangun 
Di atas dasar iman 
 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan menikmati kebenaran Firman Tuhan melalui sharing hari ini. Mari kita 
sambut dengan menyanyikan pujian: “Bapa Kau setia”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia 
Tenanglah, jiwaku aman bersamaMu 
Lebih dari harta, Kaulah segalanya 
Tenanglah, jiwaku dalam hadiratMu 
 
Reff: Kau tunjukkan kasih setiaMu 

Kau menyediakan yang 'ku perlu 
Kau setia, Kau mulia 
Dulu, sekarang, dan selamanya 
 
Kau tunjukkan kasih setiaMu 
Kau menyediakan yang 'ku perlu 
Kau setia, Kau mulia 
Bapa Kau setia 
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FIRMAN TUHAN 
 

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

Ayat Bacaan : KISAH PARA RASUL 13:4-12 

 

Saulus dan Barnabas menjadi pemberita injil dan merintis gereja di berbagai tempat. Dalam 

nas ini diceritakan bagaimana mereka melayani hingga ke Pulau Siprus.  

 

Prinsip apa yang kita bisa pelajari dan terapkan dari nas ini tentang merintis Komsel/ 

Gereja? 

 

1. MENCARI ORANG DENGAN LATAR BELAKANG SAMA (ay. 5)  

Yang biasanya dikunjungi oleh Saulus dan Barnabas adalah ‘rumah ibadat orang Yahudi’ ketika 

berkunjung ke suatu daerah tertentu. Mengapa demikian? Biasanya dalam rumah ibadat orang 

Yahudi selalu diberi kesempatan untuk berbicara jika ada tamu yang datang, apalagi dengan 

latar belakang Yahudi yang sama. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk berbicara Injil oleh 

Saulus dan Barnabas. Injil diberitakan kepada sesama orang Yahudi. 

 

2. BERGAUL DENGAN SEMUA KALANGAN (ay. 7) 

Saulus dan Barnabas menjalin hubungan dengan semua kalangan, termasuk dalam hal ini 

dengan Gubernur Sergius Paulus. Siapa saja yang membutuhkan berita Injil, mereka layani 

meskipun ada tantangan/hambatan. Siapapun mereka dan apapun latar belakangnya, adalah 

sama-sama orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Jadi jika kita mendapat 

kesempatan melayani, siapapun mereka dan apapun profesinya, layanilah dengan sikap yang 

sama. 

 

3. MELAYANI DENGAN KUASA (ay. 10-11) 

Ada seorang tukang sihir dan nabi palsu namanya Baryesus yang mencoba menghalangi 

pelayanan Paulus dan Barnabas. Karena yang dihadapi adalah seorang penyihir, maka strategi 

yang dipakai Paulus dan Barnabas juga yang berkaitan dengan itu: menyatakan kuasa mukjizat. 

Di dalam diri kita masing-masing ada kuasa Roh Kudus yang sama dan dengan demikian kita 

diperlengkapi sebagai saksi-saksi Kristus. 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan yang melaluinya, kita dapat menjadi berkat dan 
kesaksian bagi banyak orang. Mari kita menyanyikan pujian: “Yesus Kau sungguh baik” 

 

Yesus, Kau sungguh baik 
Yesus, namaMu indah 
Yesus, kucinta Kau selalu 
Kutinggikan, kuagungkan selamanya 
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Reff: 'Ku mau memujiMu, 'ku selalu pujiMu 
'Ku mau menyembahMu, 'ku selalu sembahMu 
Kau yang layak terima semua pujian 
Kemuliaan hanya bagi Tuhan 
 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita dan kita mau menjadi saluran berkat 
bagi yang lain. Untuk itu kita mau memberikan “korban syukur yaitu persembahan” 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 memberkati kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, 
sehingga pemberian kita bisa dinikmati oleh  

b. Berdoa agar Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang baik danmurah hati. 

c. Berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat serta kebijaksanaan untuk dapat mengelola 
berkat yang Tuhan berikan dengan tepat dan benar. 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan kemuliaan Tuhan dikaruniakan kepada kita semua menjadikan kita orang-
orang yang murah hati. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


