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PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 20 Maret 2022 

 
 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Halleluiah, sukacita sekali hari ini kita dipersekutukan dalam Ibadah Rumah. Kita 
percaya bahwa Allah kita adalah senantiasa hadir dan hadirat-Nya ada di tempat ini.  
Mari kita sembah Dia dengan menyanyikan pujian: “Kemenangan Terjadi Di Sini”. (Boleh pilih 
lagu yang lain). 
 

Kumenyembah dalam kudus hadirat-Mu 
Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa 
Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu 
Yesusku hanya Kaulah segalanya 

 
Reff:  Kuyakin Kau hadir disini 

Kurasakan kuasa yang tak terbatas 
Kuyakin Kau nyata di sini 
Kemenangan (Kesembuhan, Kelepasan) terjadi di sini 

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

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

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Siapakah Allah selain Allah kita! Dialah yang berperang ganti kita. Karena Dia kita memiliki 
keberanian menghadapi semua. Halleluiah. Mari bersorak-sorai di hadapan-Nya dengan pujian: 
“Kaulah Kuatku”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Meskipun musuh di depanku 
Rintangan menghadang langkahku 
Ku tahu sungguh Engkau bersamaku 
 
Beribu rebah di kiriku 
Berlaksa di sisi kananku 
Ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku 
 
 



GEREJA BETHEL INDONESIA 2 

 

Tak 'kan pernah goyah keyakinanku 
Pada diri-Mu Yesus Tuhanku 
Tiada yang seperti diri-Mu 
 
Reff:  Kaulah kuatku kebanggaanku 

Gunung batu dan keselamatanku 
Kuat tangan-Mu perlindunganku 
Kaulah Allah sumber kemenanganku 
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MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Firman Tuhan adalah kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari tipu muslihat 
si Jahat. Karena itu kita sambut firman-Nya dengan menyanyikan pujian: “Kusiapkan Hatiku 
Tuhan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kusiapkan hatiku Tuhan  
Tuk dengar firman-Mu saat ini 
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,  
Masuk hadirat-Mu saat ini 
 
Curahkan urapan-Mu Tuhan  
Bagi jemaat-Mu saat ini 
Kusiapkan hatiku Tuhan  
Tuk dengar firman-Mu 
 
Reff: Firman-Mu Tuhan tiada berubah 

Dahulu sekarang selama-lamanya  
Tiada berubah  
 
Firman-Mu Tuhan  
Penolong hidupku 
Kusiapkan hatiku Tuhan  
Tuk dengar firman-Mu 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “MENJAGA KESEIMBANGAN HIDUP” 

Ayat Bacaan : Daniel 1:12-20 
 

Daniel meminta kepada staf istana untuk mengadakan percobaan dan melihat perbedaan dari 
orang-orang yang menjaga diri dari makanan/minuman yang menajiskan. Rupanya mereka yang 
menjaga tubuhnya dari makanan/minuman yang tak bermanfaat, mendapatkan ganjaran 
kecerdasan berlipat (ay. 20).  
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Apa pentingnya merawat atau menjaga makanan/minuman yang kita konsumsi? 
 

 
I. UNTUK KESEHATAN JIWA KITA (3 Yohanes 1:2). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Kerinduan Tuhan adalah agar kita baik dan sehat dalam segala sesuatu. Termasuk juga 

dalam hal ini, jiwa kita yang sehat.  
 Jiwa yang sehat membuat kita bisa berpikir jernih, memiliki perasaan yang stabil dan 

juga memiliki keputusan-keputusan hidup yang tepat.  
 Mereka yang sehat jiwanya dapat mengendalikan aspek-aspek lain di dalam kehidupan. 

 
 

II. UNTUK KESEHATAN TUBUH KITA (Efesus 5:29). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Menghormati apa yang Tuhan ciptakan bisa kita lakukan dengan merawat atau menjaga 

kesehatan tubuh kita sendiri.  
 Orang yang membenci tubuhnya sendiri, sedang menyangkali apa yang Tuhan sudah 

berikan.  
 Apa yang diberikan Tuhan sering diresponi dengan ketidakpuasan karena 

membandingkan diri dengan orang lain.  
 Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri dan menerima pemberian Tuhan dan 

mempersembahkan untuk kemuliaan-Nya. 
 
 
III. UNTUK KEPENTINGAN TUHAN (Roma 13:14). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Tubuh kita tidak diciptakan untuk dipuaskan keinginannya.  
 Meskipun demikian, banyak orang yang tidak mengetahui prinsip Firman Tuhan ini telah 

melakukan segala hal untuk memuaskan hawa nafsu daging.  
 Tubuh kita adalah bait Roh Tuhan dimana Ia tinggal di dalam kita, bukan tempat untuk 

kedagingan dipuaskan.  
 Di dalam tubuh jasmani kita, berdiam sesuatu yang rohaniah sifatnya. 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kesetiaan dan kesediaan untuk mengasihi dan melayani, adalah sikap hidup kita anak-anak 
Bapa Surgawi. Mari kita nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan pujian: “Ku Tetap Setia” 
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Seperti wanita mengurapi-Mu 
Menangis di bawah kaki-Mu 
Demikian hidupku 
Mau mengasihi-Mu 
Yesus Engkau baik bagiku 
 
Reff: Sampai akhir ku menutup mata 

Ku tetap setia menanti janji-Mu 
Sampai kudapatkan mahkota kehidupanku 
Ku tetap setia, Ku melayani-Mu 
 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Orang bisa memberi tanpa mengasihi; tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa 
memberi. Dengan hati yang mengasihi, mari kita bawa 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 menyadarkan kita akan pentingnya hidup yang seimbang antara 
tubuh, jiwa dan roh. 

b. Berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk memiliki pola makan dan minum yang kita 
konsumsi. 

c. Berdoa agar Tuhan memberi pertolongan di dalam menghadapi virus Covid 19 yang 
sudah ada dan dapat melaksanakan kegiatan rutin secara normal dan optimal.  
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Kristus Yesus serta penyertaan Roh Kudus dicurahkan atas 
kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


