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PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 22 MEI 2022 

 

 
PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Puji Tuhan; karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita senantiasa berada di dalam 
penyertaan dan perlindungan-Nya yang ajaib. Amin.  
Mari kita bersyukur dan menyembah Tuhan, dengan menyanyikan pujian: “Kurasakan Kasih-
Mu Tuhan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kurasakan kasih-MU Tuhan, 
Kurasakan kuasa-MU Tuhan, 
Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus,  
Kurasakan kehadiran-MU.  
 
Reff: Curahkanlah kuasa-MU Tuhan, 

Mujizat terjadi di tempat ini, 
Curahkanlah kuasa-MU Tuhan, 
Mujizat terjadi sekarang ini. 
 

(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 bersukacita karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita, dengan menaikkan 
pujian : “Bila Roh Allah Ada Di dalamku”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Bila Roh Allah ada di dalamku 
kukan menari s'perti Daud menari    (2X) 

 
Reff :   Kukan menari (3x) 

s'perti Daud menari 
kukan menari (3x) 
s'perti Daud menari 
 

 
MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
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PEMIMPIN: Dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran Firman Tuhan, mari kita 
menyanyikan pujian: “Roh Kudus Hadir Disini”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Roh kudus hadir disini 
Mengalir di Bait Suci 
Perkara ajaib pun terjadi 
Kuasa mujizat nyata 
Karna Roh Allah sedang bekerja 
 
Reff:  Tiada yang mustahil  

Dan tiada yang sukar  
Bila Roh Allah turut bekerja 
 
Tiada yang mustahil   
Bagi orang percaya 
Bila Roh Allah turut bekerja 
Diantara kita 
 

 
FIRMAN TUHAN 

 
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 

Tema: “KARAKTER YANG DIKUASAI ROH KUDUS” 
Ayat Bacaan : Galatia 5:22-23. 

 
Orang-orang yang dikuasai Roh Kudus akan berbuah. Yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu 
yang nampak ke luar dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Orang-orang yang dekat dengan 
orang tersebut akan melihat perbedaannya secara jelas, dan tentu perubahan ke arah yang 
positif.  
 
Adapun ciri-ciri orang yang dikuasai Roh Kudus antara lain:  
 
I. MEMILIKI PERASAAN DAN PIKIRAN KRITUS (Fil. 2:1-5). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus.  
 Dampak yang dihasilkan kemudian adalah bahwa mereka penuh dengan belas kasihan, 

rendah hati dan memperhatikan kepentingan orang lain.  
 Hidupnya tidak hanya bagi diri sendiri, namun hidupnya menjadi berarti bagi Allah dan 

sesama.  
 
 
II. MEMILIKI KEROHANIAN YANG DEWASA (1 Kor. 13:11). 

 
Renungan dan Pesan: 
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 Orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah dengan baik. Orang 
tersebut bisa membedakan yang jahat dan yang baik.  

 Dalam hidupnya, mereka bisa memilih yang sesuai kehendak Allah.  
 Pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara di atas dan mengalami perubahan dari 

sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang dapat dipertanggungjawabkan.  
 
 
III. MEMILIKI KARAKTER UNGGUL (Gal. 5:22-23). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Buah Roh semakin nampak dan dapat dirasakan oleh semua orang di dekatnya. Kasih yang 

semakin besar kepada Allah dan semua orang.  
 Makin sabar, tenang, murah hati, penuh dengan kebaikan, kelemahlembutan, setia dan 

penguasaan diri.  
 Karakter unggul ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi 

Roh Kudus.  
 

(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: “Roh Allah Yang Hidup Penuhiku” 
 
Roh Allah yang hidup penuhiku 
Roh Allah yang hidup pulihkanku 
Turunlah urapan ke atasku 
Membangkitkan kuasa-Mu (2x) 
 
Reff:  Membebaskan hati yang terbelenggu 

Memulihkan hati mereka yang terluka 
Serta mencelikkan mata yang buta 
Jadikan hidupku alat-Mu 
Dipenuhi urapan baru 
Menyatakan kebesaran kuasa-Mu 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Karena berkat dan kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita untuk 
mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Nya. Mari kita berdoa:……. 
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).  
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DOA SYAFAAT 
 
PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:  

a. Berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi dewasa oleh karakter Kristus. 
b. Berdoa agar Tuhan terus menolong kita untuk mengikuti Roh Kudus agar perasaan dan 

pikiran Kristus Tuhan memenuhi kita. 
c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan hikmat dan kemampuan kepada para pemimpin 

bangsa dan gereja agar dapat menjalankan tugas dan panggilanya dengan baik.  
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan sukacita keselamatan dari Allah dilimpahkan atas kita semua sampai selama-
lamanya. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


