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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Puji Tuhan, Allah adalah Allah yang setia menggenapi janji-janji-Nya. Kedatangan-
Nya, kematian-Nya, kebangkitan-Nya dan Pencurahan Roh Kudus-Nya semua terjadi tepat 
seperti yang dikatakan-Nya. Oleh karena itu, mari kita sembah DIA 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 
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MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Dengan keyakinan akan kuasa Firman-Nya, mari kita sambut kebenaran Firman 
Tuhan saat ini, dengan 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: “PENTAKOSTA: LAWATAN ROH KUDUS” 

Ayat Bacaan : Kisah Para Rasul 2:38-47. 
 
Kitab Kisah Para Rasul mencatat bagaimana gereja-Nya berdiri dan melewati perjalanan sejarah 
yang luar biasa. Mereka dilawat Roh Kudus sebagaimana telah dinubuatkan dalam Perjanjian 
Lama.  
 
Apa ciri-ciri orang yang mengalami lawatan Roh Kudus: 
 
 

I. BERTOBAT DARI DOSA (Ay. 38). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya. Ketika Ia melawat, salah satu 
hal yang dikerjakan-Nya adalah membongkar dosa-dosa yang sengaja disembunyikan 
oleh pelakunya.  

✔ Saat itu, tanda orang bertobat adalah dengan memberi diri dibaptis dan menjadi 
anggota tubuh Kristus.  
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✔ Biarlah Roh Kudus senantiasa melawat kita agar menyadarkan kita akan dosa-dosa 
pribadi yang mungkin masih kita lakukan. 
 

 

II. BERTEKUN DALAM FIRMAN (Ay. 42). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Mereka yang dilawat Roh Kudus, bukan hanya bertobat dan meninggalkan dosa-
dosanya; tetapi juga memulai langkah baru dalam pertumbuhan rohani.  

✔ Mereka memastikan bahwa firman Tuhan sebagai makanan rohani, terus-menerus 
dikonsumsi agar kekuatan rohaninya terjaga.  

✔ Seseorang yang dilawat Roh Kudus, akan terlihat nyata menjadi orang yang semakin 
mencintai firman-Nya.  

✔ Mereka dengan kesadaran akan merenungkan firman itu siang dan malam dalam 
hidupnya. 

 
 

III. BERSEKUTU DENGAN SESAMA (Ay. 46). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Ada dua tempat utama yang saat itu menjadi “meeting point” (tempat pertemuan) 
untuk bersekutu: Bait Allah dan rumah mereka masing-masing secara bergilir.  

✔ Lawatan Roh Kudus menyadarkan mereka akan kesalingtergantungan satu dengan yang 
lain, tidak bisa hidup sendiri-sendiri sebagai murid Kristus.  

✔ Bersekutu dengan sesama untuk berbagi, untuk saling menguatkan dan untuk saling 
meneguhkan. 

 
(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 keatasku 
Membangkitkan kuasa-Mu (2x) 
 
Reff:  Membebaskan hati yang terbelenggu 

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

 
PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. 
(“Doa minta Baptisan Roh Kudus atas anggota keluarga kita yang belum dibaptis Roh Kudus”). 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Berkat dan kasih Tuhan selalu diberikan kepada kita; menyediakan segala yang 
kita perlukan dengan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Karena itu, mari kita bawa 
persembahan kita 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 terus melawat kita semua dan mengerjakan kehidupan kita sesuai 
dengan rencana dan panggilan-Nya. 

b. Berdoa agar Tuhan menolong kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan membawa 
kita semakin dengan bersekutu dengan Tuhan dan sesama orang percaya. 

c. Berdoa agar Tuhan melawat kembali negeri dan bangsa-bangsa di bumi ini; agar dunia 
menikmati kasih dan keselamatan yang besar dari Surga. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya api kasih dan kuasa Allah terus menyala didalam kehidupan kita semua dan kemuliaan-
Nya dinyatakan kepada dunia. Amin. 
 

================================ IBADAH SELESAI =============================== 


