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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan yang  dipenuhi 
dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Amin. Mari kita bawa korban syukur kita 
kepada Tuhan, dengan menyanyikan pujian: “Saat Kumasuk Kehadirat-Mu”. (Boleh pilih lagu 
yang lain). 
 

Saat ku masuk ke hadirat-Mu 
Ku tersungkur dan sembah-Mu 
Ku persembahkan korban syukurku 
Yang terbaik bagi-Mu 
 
Reff: Kubawa korban syukur 

Ketempat kudus-Mu Tuhan 
Hatiku limpah dengan syukur 
Sbab Tuhan Baik selamanya 
 
Kubawa korban syukurku 
Ketempat Kudus-Mu Tuhan 
Hatiku limpah dengan syukur 
Sbab Tuhan baik ho ho 
Sbab Tuhan baik. 

 
(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 bersoraksorai karena kebaikan-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita anak-anak-
Nya dengan pujian : “Bangkit Serukan Nama Yesus”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Bangkit, s’rukan nama Yesus 
Maju nyatakan kuasa-Nya 
Kita buat iblis gemetar 
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Kalahkan tipu dayanya  
Dengan kuasa nama-Nya  
Reff :  Nama Yesus, menara yang kuat 

Nama Yesus, kota benteng yang teguh 
Nama Yesus, kalahkan semua musuh 
Nama Yesus, di atas segalanya 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita menyanyikan pujian: 
“Kumasuk Ruang Mahakudus”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kumasuk ruang Maha Kudus 
Dengan darah Anak Domba 
Kumasuk dengan hati tulus 
Menyembah Yang Maha Kuasa 
 
Reff:  Ku menyembah-Mu, kusembah-Mu 

Ku menyembah-Mu, kusembah-Mu 
Sbab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan 
Sbab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan 
 

 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “DIUBAH DALAM HADIRAT-NYA 

Ayat Bacaan : Lukas 19:1-10. 
 
Zakheus mengalami perubahan di dalam hidupnya karena hadirat Kristus. Tuhan datang ke 
Yerikho dan menjumpai pemungut cukai itu untuk kemudian menginap di rumahnya. 
Pengalaman perjumpaan itu membuat hidupnya menjadi baru.  
 
Apa saja yang dapat kita pelajari dari sikap Zakheus sehingga hidup kita diubahkan ketika 
berjumpa Kristus? 
 

I. MENCARI HADIRAT-NYA (Ay. 4). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Ada upaya yang giat dan usaha kuat dari Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus.  

✔ Ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon Ara demi melihat Yesus.  

✔ Dia tidak pasif menunggu, tetapi aktif berusaha di tengah keterbatasannya untuk 
mengalami hadirat Tuhan.  
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✔ Syukurlah kini Tuhan hadir di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tubuh kita adalah 
tempat tinggal-Nya (1 Kor 6:19-20). Kita bisa menjumpai hadirat-Nya kapan saja kita 
mau. 

II. MENGALAMI SUKACITA (Ay. 6) 

 

Renungan dan Pesan: 

✔ Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita, 
sebagaimana yang dialami oleh Zakheus.  

✔ Ia menerima Yesus meskipun orang-orang yang melihatnya menjadi bersungut-sungut.  

✔ Hadirat Tuhan yang termanifestasi di dalam kehidupan kita, memampukan untuk tetap 
bersukacita sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung.  
   

 

III. MENJADI MANUSIA BARU (Ay. 8). 

 

Renungan dan Pesan: 

✔ Perubahan hidup yang terjadi dalam diri Zakheus tidak berhenti pada sukacita yang 
dialami, tetapi juga tindakan atau komitmennya.  

✔ Dia menyatakan bahwa setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Ia 
juga berkeputusan untuk mengembalikan empat kali lipat kepada orang-orang yang 
diperasnya.  

✔ Seorang pemungut cukai, disebut pendosa pada masanya; berubah total karena 
berjumpa dengan Yesus yang hadir.  

✔ Kita yang setiap saat mengalami hadirat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, seharusnya juga 
mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 

 
(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: “Inilah Rinduku” 
 
Inilah rinduku kepada-Mu 
Segnap hatiku menyembah-Mu 
Seluruh hidupku memuji-Mu 
Ku menyembah-Mu ya Allahku 
 
Reff: Kubrikan hatiku dan jiwaku 

Semuanya bagi-Mu 
Didalam hidupku disetiap waktu 
Nyatakan jalan-Mu 

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



 

GEREJA BETHEL INDONESIA 4 

 

 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Dengan penuh rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan, kita akan membawa 
persembahan kita ke dalam rumah perbendaharaan Allah.  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 menambahkan kerinduan untuk mengalami perubahan hidup lewat 
perjumpaan dengan Tuhan. 

b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kesediaan kita untuk terus mengejar kehadiran Tuhan 
didalam kehidupan kita. 

c. Berdoa agar Tuhan menyatakan kedaulatan-Nya atas Virus Covid19 dan menghentikan 
penyebaran dan mutasinya. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya perjumpaan dengan Allah yang penuh kasih senantiasa terjadi atas kita semua. Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


