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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Hale, sukacita sekali hari ini kita dipersekutukan dalam Ibadah Rumah. Kita percaya 
bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa hadir dan hadirat-Nya ada di tengah kita.  
 
Mari bersama kita naikkan pujian: “kunyanyi haleluya”  
(Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Bapa kudatang menyembah-Mu di sini 
Ku percaya Kau ada bagiku 
Bapa kudatang menyembah-Mu Tuhan 
(Menyembah-Mu disini) 
Ku percaya Kau ada bagiku 
 
Tak usah ku takut 
S'bab Kau sertaku 
Tak usah ku bimbang 
Kau di dalamku 
Tak usah ku cemas 
Kau penghiburku 
Saat ku lemah Kau kuatku 
 
Reff: Kunyanyi Haleluya 

Kunyanyi Haleluya 
Sungguh Kau hebat 
Ajaib perkasa 
Perbuatan-Mu  
di hidupku  
 

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

 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  
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PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Siapakah Allah selain Allah kita! Dialah yang berperang ganti kita. Karena Dia kita memiliki 
keberanian menghadapi semua. Halleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur 
dengan pujian: “Allahku Dahsyat”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 
Dari utara ke selatan 
Terdengar pujian bagi Allah 
Dari barat sampai ke timur 
Nama Yesus disanjung tinggi 
 
Dari pulau-pulau, lembah-lembah 
Gunung-gunung yang tinggi, yeah 
 
Kemuliaan-Nya disaksikan 
Kebesaran-Nya dic'ritakan, ah 
Yesus, Yesus, nama Yesus 
Nama Yesus disanjung tinggi 
 
Dari pulau-pulau, lembah-lembah 
Gunung-gunung yang tinggi 
 
Reff: Allahku dahsyat berkuasa 

S'luruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu 
Allahku dahsyat berkuasa 
S'luruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu:00/02:58TruvidfullScreen 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 

PEMIMPIN: Firman Tuhan adalah kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari tipu 
muslihat si Jahat. Untuk itu mari kita sambut Firman-Nya dengan menyanyikan pujian: 
“kemenangan terjadi di sini” (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kumenyembah dalam kudus hadiratMu 
Hampiri tahta kasih karuniaMu Bapa 
Kekuatanku hanya dalam HadiratMu 
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 
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FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KASIH MULA-MULA” 

Ayat Bacaan : WAHYU 2:2-5 

 

Alkitab mencatat bahwa Tuhan menegur jemaat Efesus karena mereka sudah meninggalkan 

kasih yang mula-mula. Hal ini mengingatkan kita agar sebagai umat-Nya, kita juga harus 

senantiasa memiliki kasih yang mula-mula.  

 

Apakah ciri-cirinya orang yang memiliki kasih mula-mula? 

 

1. BERTEKUN DALAM PELAYANAN (Ayat 2a)  

Biasanya seseorang yang mengalami kelahiran baru akan menggebu-gebu dan bersemangat 

dalam pelayanan. Hal ini terjadi karena orang tersebut sudah merasakan kasih Allah yang begitu 

besar dan ingin membalasnya dengan jalan melayani Tuhan. Tetapi seiring waktu, tidak sedikit 

yang akhirnya menurun semangatnya dan bahkan undur diri dari pelayanan. Tuhan 

menginginkan agar kita senantiasa tekun dalam pelayanan kita.  

 

2. BERANI MEMBONGKAR KEPALSUAN (Ayat 2b) 

Orang percaya yang lahir baru memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, karena Roh 

Kudus yang tinggal di dalamnya memberi kekuatan. Roh Kudus juga memberi hikmat untuk 

membedakan mana yang benar dan salah.  Contohnya bisa kita lihat dari Simon Petrus, 

seseorang yang awalnya takut mati hingga menyangkal Yesus, tetapi akhirnya berani 

memberitakan Injil walaupun harus mengalami penganiayaan dan banyaknya serangan guru-

guru palsu.  

 

3. BERSABAR DALAM PENDERITAAN (Ayat 3)  

Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya akan hidup tanpa masalah dan penderitaan. 

Tuhan bahkan menggambarkan orang percaya sebagai “domba” yang hidup di tengah-tengah 

serigala. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai umat-Nya. Salah satu ciri orang yang 

memiliki kasih mula-mula adalah tahan ketika menderita demi nama Yesus.   

  

 
(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 bersama menaikkan pujian: “Roh Kudus hadir di sini” 
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Roh Kudus hadir disini 
Mengalir di bait Suci 
Perkara ajaibpun terjadi 
Kuasa mujizat nyata 
Kar'na Roh Kudus Allah sedang bekerja 
 

Reff: Tiada yang mustahil 
Dan tiada yang sukar 
Bila Roh Allah turut bekerja 
Tiada yang mustahil 
Bagi orang percaya 
Kar'na Roh Allah turut bekerja 
Diantara kita 
 

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 melawat hati kita sehingga kita bisa belajar mengampuni orang yang 
bersalah kepada kita. 

b. Berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sehingga kita memiliki kerendahan hati baik 
kepada Tuhan maupun sesama 

c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengasihi 
sesama dengan ketulusan dan kesungguhan. 

 

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 di 
dalam setiap kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


