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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluya, puji Tuhan, Ibadah kita hari ini merupakan Ibadah yang special karena 
Tuhan ada ditengah kita. Amin.  
Mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan; kita menyanyikan pujian: “Allah Roh Kudus Penuhi 
Kami”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Allah Roh Kudus penuhi kami 
Kurindu Kau selalu dalam hidupku 
Allah Roh Kudus ubah hatiku 
Celikkanku, jamahlah kurindu hadirat-Mu 
 
Reff:  Kusembah kudus 

Kudus, kuduslah Tuhan 
Dan kusanjung Kau mulia 
Mulia bagi-Mu Tuhan. 
 

(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 bangkit dan bersukacita karena Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sambil 
menaikkan pujian: “Satukanlah Roh Kami Ya Tuhan”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Satukanlah roh kami ya Tuhan 
Bergandeng tangan kami semuanya 
Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu 
Curahkanlah Roh-Mu atas kami 
 
Reff:  Roh tercurah dari surga 

Bumi bersukacita 
Roh tercurah dari surga 
Bangsa-bangsa bersorak 

 
Roh tercurah dari surga 
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Gereja Tuhan dibangkitkan 
Roh tercurah dari surga 
Gereja Tuhan dimenangkan 

 
Semua bangsa-bangsa 
Kan mengaku bahwa Yesus Tuhan 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita menyanyikan pujian: 
“Mengalirlah Kuasa Roh Kudus”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Bagaikan tanah kering 
Yang merindukan air 
Demikianlah jiwaku  
Haus akan engkau 
 
Ku rindu selalu  
Hadir-Mu di hidupku 
Memulihkan jiwaku  
Hapuskan air mataku 
 
Reff:  Mengalirlah kuasa Roh Kudus 

Mengalirlah di tempat ini 
Mengalirlah o Roh Kudus 
Pulihkanku 

 ( Di hidupku). 
 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “BUAH ROH KUDUS DALAM KEHIDUPAN” 

Ayat Bacaan : Galatia 5:16-26. 
 
Tujuan utama masuknya Roh Kudus ke dalam hidup orang-percaya itu untuk mengubah 
kehidupan orang percaya menjadi manusia baru yang terus menerus diperbaharui hingga 
mencapai keserupaan dengan gambar Kristus (Efesus 3:10). Manusia rohani kita jika dipelihara 
dengan baik akan menghasilkan buah Roh yang memberkati semua orang.  
 
Bagaimanakah cara agar kita dapat menghasilkan buah Roh? 
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I. MENURUTI KEHENDAK ROH KUDUS (16-18). 

Renungan dan Pesan: 
 Roh Kudus itu lemah lembut artinya tidak memaksakan kehendak-Nya, oleh sebab itu 

pilihan untuk hidup menuruti kehendak Roh Kudus atau menuruti kehendak kedagingan 
ada pada kita.  

 Jika kita senantiasa hidup menuruti kehendak Roh Kudus maka akan muncul buah Roh, 
ada perbedaan/perubahan sikap hidup yang dijalani sebelum orang itu percaya kepada 
Tuhan.  

 
II. BUAH ROH DENGAN SEMBILAN RASA (22-23). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Buah Roh adalah satu buah dengan sembilan rasa, bukan sembilan buah dengan sembilan 

rasa. Berbuah berarti mengeluarkan satu hidup yang mengandung banyak macam sifat 
yang mulia.  

 Alkitab mengajarkan bahwa buah Roh adalah satu buah yang tidak ditambah dari luar, 
tetapi keluar dari dalam.  

 Kualitas moral dan kebaikan yang berasal dari Roh Kudus tidak bisa ditiru dan dipalsukan.  
  
 
III. MENYALIBKAN KEINGINAN DAGING (24). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Buah Roh Kudus berlawanan dengan perbuatan natur dosa (Gal 5:19-21). Peperangan 

antara hidup menurut natur dosa dengan hidup dipimpin Roh senantiasa ada selama 
hidup di dunia ini.  

 Buah Roh itu mengenai apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita dengan 
pertolongan Roh Kudus.  

 Hal ini terjadi jika kita menyalibkan kedagingan kita (berkata ‘tidak’ atas semua keinginan 
kedagingan). 
 

(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: “Berhembuslah Roh Kudus” 
 
Berhembuslah Roh Kudus 
Di tempat ini 
Berhembuslah Roh Kudus 
Dengan kuasa-Mu 
Pulihkanlah G'reja-Mu 
Di akhir jaman 
Berhembuslah berhembuslah skarang 
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Reff:  Urapilah kami 

Dengan minyak baru 
Penuhilah kami 
Dengan hadirat-Mu 
 
Kami rindu Tuhan 
Melihat kuasa-Mu 
Dicurahkan di tempat ini 

 
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).  
 

DOA SYAFAAT 
 
PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:  

a. Berdoa agar Tuhan memulihkan dan menginsafkan kita akan kesembilan rasa Buah Roh 
Kudus yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita.  

b. Berdoa agar Tuhan memampukan gereja-Nya untuk terus hidup di dalam pimpin Roh 
Kudus-Nya.  

c. Berdoa agar Tuhan membebaskan setiap pemimpin negara dan gereja untuk 
meninggalkan hawa nafsu kedagingan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.. 
 
 

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

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


