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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita yang 
tidak pernah berhenti mengasihi kita anak-anak-Nya.  
Mari kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan dengan pujian: “Bapaku Yang Baik”. 
(Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Bapaku yang baik Kau sangat ku cinta 
Lebih dari segalanya di dalam hidupku 
Bapaku yang baik Engkau yang ku perlu 
Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku 
 
Reff: Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu 

Selalu nyata dalam hidupku 
Tak pernah berhenti, berharap pada-Mu 
Yesusku Kau segalanya 

 
(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 perbuatan-Nya yang ajaib atas kita putra-putri-Nya dengan 
menaikkan pujian : “Datanglah ke-bait-Nya”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur 
Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka 
 
Rasakan dan lihatlah betapa baiknya TUHAN 
Bagi yang berlindung pada-Nya 
Akan bersorak-sorak 2X 
 
Reff:  Bersyukurlah kepada TUHAN 

Sebab Ia baik 
Bahwasannya ‘tuk selamanya Kasih setia-Nya 2X 
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MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan menikmati kebenaran Firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita 
menyanyikan pujian: “Yesus Juru Selamatku”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Walau ku harus berjalan 
Dalam lembah kekelaman 
Perlindungan-Mu oh Tuhan 
Nyatalah bagi hidupku 
 
Tiada pernah sedetik pun 
Tiada pernah kau tinggalkan 
Sungguh mulia dan sempurna 
Hanya kaulah yang di sembah 
 
Reff: Yesus Engkau juru s'lamatku 

Dalam janji-Mu kemenanganku 
Selamanya kan nyatakan 
Besar setia-Mu Tuhan di hidupku  

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “BERTUMBUH DALAM PEMURIDAN” 

Ayat Bacaan : Kisah Rasul 14:21-28 
 

 
Orang awam mungkin lebih mengenal Paulus daripada Barnabas, tetapi harus diketuahui bahwa 
Barnabas berperan penting dalam pertumbuhan iman Paulus kepada Yesus. Sama seperti Paulus, 
diri kita juga membutuhkan Mentor agar kita dapat bertumbuh secara Rohani.  
 
Hal-hal yang dapat terjadi dalam pemuridan:  
  
 
I. MENGUATKAN DAN MENASIHATI (ay. 22a). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Barnabas dan Paulus selalu ingat untuk menguatkan jemaat yang mereka gembalakan.  
 Hal inilah yang akan kita dapatkan dalam satu kelompok pemuridan di dalam gereja lokal.  
 Saling menguatkan, menasihati, jika ada yang lemah; seluruh kelompok mendoakan dan 

mendukung agar mereka dapat bangkit dan berkobar kembali. 
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II. MENYADARKAN BAHWA HIDUP PERLU PROSES (ay. 22b). 
 
Renungan dan Pesan: 
 Barnabas dan Paulus tidak lupa mengingatkan jemaat bahwa untuk bertumbuh menjadi 

Kristen yang dewasa dibutuhkan proses.  
 Proses itu artinya banyak melewati masa-masa sulit yang Tuhan ijinkan terjadi.  
 Kelompok pemuridan berperan penting agar pertumbuhan rohani tidak terhambat dan 

bisa segera mendukung saudara yang sedang lemah menghadapi pencobaan. 
 
 
III. SALING BERSAKSI DALAM JEMAAT (ay. 27). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Di dalam pemuridan penting untuk mendengar kesaksian kemenangan dari orang lain.  
 Karena hal ini akan menguatkan iman orang lain dan menjadi pintu untuk orang yang 

belum mengenal Tuhan untuk dapat mengenal Tuhan.  
 Jika sudah dewasa di dalam iman, maka perlu untuk memuridkan kembali orang-orang 

yang baru menerima Tuhan agar mereka pun dapat didewasakan dalam iman. 
 
(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 naikkan pujian: “Besar Anugrah-Mu” 

 
Ku ada sebagaimana ‘ku ada 
Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa 
Semua kar’na anug’rah-Mu 
Yang t’lah s’lamatkanku 

Ku hidup dalam s’gala kelimpahan 
Ku layak untuk melayani Tuhan 
Semua kar’na anug’rah-Mu 
Tercurah bagiku 

Reff : Besar anug’rah-Mu  

Berlimpah kasih-Mu 
Semakin hari, s’makin bertambah 
Besar anug’rah-Mu 

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

 
PEMIMPIN: “Mari kita nyatakan syukur dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. 
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 keberanian kasih untuk menasihati dan membawa saudara-saudara 
kita agar mendekat kepada pemimpi kita di dunia ini dan terlebih Allah di Surga. 

b. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kekuatan dan ketabahan serta keyakinan dan 
pengharapan di dalam setiap proses Tuhan bagi kebaikan kita. 

c. Berdoa agar Tuhan menyertai para pemimpin gereja baik Gereja Bethel Indonesia 
maupun Sinode Gereja lain untuk menjadi representasi Kerajaan Allah di bumi ini. 
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan kehidupan yang kekal dari Allah dan Bap akita menyertai kita semua, hari ini 
sampai selama-lamanya. Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


