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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluia, mengetahui bahwa kita adalah Putra Putri Bapa Surgawi adalah berkat 
besar dalam hidup kita ini. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah membuatnya terjadi 
bagi kita.  
Sebagai Bapa, Dia sangat mengasihi kita anak-anak-Nya dan Dia senantiasa rindu melakukan 
hal-hal yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari kita nyatakan kasih Allah kepada kita dengan 
menyanyikan pujian: “Sperti Bapa Sayang Anak-Nya”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu 
Nyata sungguh perlindungan-Mu 
Tak satu kuasa mampu pisahkan 
Aku dari kasih-Mu 
 
Bapa, ajarku s'lalu hormati-Mu 
Ajarku turut perintah-Mu 
B'rikanku hati 'tuk menyembah-Mu 
Dan bersyukur s'tiap waktu 
 
Reff: S'perti Bapa sayang Anak-Nya   

Demikianlah Engkau mengasihiku 
     Kau jadikan biji mata-Mu 
     Kau berikan s'mua yang ada pada-Mu 

 
S'perti Bapa sayang Anak-Nya 
Demikianlah Kau menuntun langkahku      
Hari depan indah Kau beri 
Rancangan-Mu yang terbaik bagiku 
 

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kehidupan di dunia ini terus berubah-ubah hanya 
Tuhan yang tetap setia mengasihi kita. Sebab Dia adalah Allah yang kasih adanya.  
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Mari kita puji Dia dengan menyanyikan pujian: “Allah Itu Baik”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan 
pilih sendiri). 
 

Allah itu baik, sungguh baik bagiku 
Ditunjukkan-Nya kasih setia-Nya 
Dia menyediakan yang kuperlukan 
 
Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan 
Menyatakan kebaikan-Nya padaku 
      
Reff:  Kasih setia-Nya tak pernah berubah 
       Dulu s'karang dan s'lamanya 
      Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya 
        Yesusku luar biasa 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita karena itu mari 
kita sambut Firman-Nya melalui sharing Firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita 
nyanyikan pujian: “Smua 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 : S'mua baik, s'mua baik 

Apa yang t'lah Kau perbuat di dalam hidupku 
S'mua baik, sungguh teramat baik 
Kau jadikan hidupku berarti 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

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

Ayat Bacaan : KISAH PARA RASUL 9:26-28 
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Pada saat Saulus menggabungkan diri menjadi pengikut Kristus, banyak jemaat yang takut. 
Karena Saulus terkenal sebagai orang yang mendukung penyiksaan kepada para pengikut Kristus. 
Tetapi Barnabas membela Saulus dan menceritakan perjumpaan Saulus dengan Tuhan dan 
memastikan Saulus bertobat. Berkat Barnabas Saulus dapat diterima jemaat yang lain.  
 
Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari hidup Barnabas:  
 

 
I. MEMBERI DAN BERBAGI KE ORANG LAIN (KIS. 4:36-37). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Barnabas adalah orang yang murah hati.  
 Dicatat Barnabas dengan tulus hati menjual ladangnya dan uangnya diberikan kepada 

para rasul untuk digunakan dalam pelayanan.  
 Hal ini diterima baik oleh para rasul. Tidak seperti persembahan Ananias yang 

membuatnya dihukum Tuhan karena tidak tulus dan hanya mencari penghargaan 
manusia.  
 
 

II. TIDAK IRI DENGAN KEBERHASILAN ORANG LAIN (KIS. 11:23-26). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Melihat keberhasilan pelayanan yang berhasil dari orang-orang Siprus dan Kirene, 

Barnabas bersukacita.  
 Dia tidak iri dengan keberhasilan mereka. Barnabas bahkan hadir mendukung pelayanan 

di kota Atiokhia dimana banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus.  
 
 
III. MEMBERI KESEMPATAN ORANG LAIN (KIS. 15: 35-41). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanannya, dan hal ini ditolak oleh Paulus 

karena Markus sempat melakukan kesalahan.  
 Tetapi Barnabas ingin memberikan kesempatan kedua kepada Markus.  
 Dan akhirnya hal ini berhasil, karena pada akhirnya Paulus pun mengakui bahwa 

pelayanan Yohanes Markus amat penting dalam kemajuan Injil.  
 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Allah tidak pernah terlambat; tetapi Dia juga tidak terlalu cepat didalam segala tindakan-Nya. 
Semuanya dikerjakan di dalam ke-Maha Tahuan-Nya. Kalau kita mau melihat dan mengalami 
betapa indah penyertaan-Nya atas kita, maka kita harus menyelaraskan waktu kita dengan 
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waktu Tuhan; sebab waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Amin. Mari kita menaikkan pujian: 
“Waktu Tuhan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Bila Kau ijinkan sesuatu terjadi 
Ku percaya semua untuk kebaikanku 
Bila nanti telah tiba waktuMu 
Ku percaya kuasaMu 
Memulihkan hidupku 
 
Reff : Waktu Tuhan pasti yang terbaik 

Walau kadang tak mudah di mengerti 
Lewati cobaan, ku tetap percaya 
Waktu Tuhan pasti yang terbaik 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan; 
bahkan Ia akan menyediakan hidangan kita di hadapan lawan-lawan kita. Sebab itu kita tidak 
perlu kuatir akan hidup kita dan senantiasa berkobar di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan 
dan mereka yang membutuhkan. Untuk itu mari kita bawa “korban syukur“ 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 menambahkan kepada kita, hati yang lapang atas berbagai sikap 
orang lain. 

b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kemampuan kita untuk berbagi kepada orang lain.    
c. Berdoa agar Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Nya dan melepaskan dunia ini dari 

pandemic Covid19 dan segala dampak yang ditimbulkannya. 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  : Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera serta sukacita yang berlimpah-
limpah dari rumah Allah Bapa kita dikaruniakan atas rumah tangga dan keluarga besar kita. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


