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      PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 9 JANUARI 2022 

 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Tinggal bersama Tuhan di dalam hadirat-Nya adalah tempat yang sangat 
menyenangkan dan menguatkan iman. Amin. Di dalam Ibadah Rumah saat ini, mari kita 
nyatakan kerinduan kita untuk menikmati kemuliaan-Nya dengan pujian: “Karya Terbesar”. 
(Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kasih yang terindah 
Hati yang mulia 
Hanya kutemukan di dalamMu 
Yesusku 
 
Pujian dari hatiku 
Selalu di setiap waktuku 
Tiada pernah berubah 
Kasihku 
 
Reff: Karya terbesar dalam hidupku 

PengorbananMu yang selamatkanku 
Engkaulah harta yang tak ternilai 
Yang kumiliki dan kuhargai 
Yesus, Engkau kukagumi 

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

 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Keterbatasan kita untuk melihat kehadiran Tuhan terkadang membuat kita merasa bimbang 
dan ragu. Tetapi kita hidup bukan hanya karena melihat, tetapi percaya. Kita percaya bahwa Dia 
tidak pernah berubah Kasih-Nya, kesetiaan-Nya, kuasa-Nya dan segalanya. Puji Tuhan.  
Karena itu mari bersukacita bersama dengan menyanyikan pujian: “Kasih Allah tak 
berkesudahan”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
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Kasih Allah tak berkesudahan 

S'lalu baru setiap pagi 

Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir 
Seumur hidupku 
 

Reff: Dengan sukacita ku 'kan menari 

Dengan sorak sorai memuji 

Kunaikan pujian haleluya 

Nyanyi bagi Dia sang Raja 
Nyanyi bagi Dia sang Raja 
 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, harus dijalani didalam terang Firman 
Tuhan, agar panggilan dan rencana-Nya atas kita terwujud. Mari kita terima Firman Tuhan hari 
ini dengan menaikkan nyanyian pujian: “Mulutku Penuh Dengan Pujian”. (Boleh pilih lagu yang 
lain). 
 

Selidiki aku Lihat hatiku 
Apakah ku Sungguh mengasihiMu Yesus 
 
Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku 
Tak ada yang Tersembunyi bagiMu 
 
Reff:  Tlah kulihat kebaikanMu 

Yang tak pernah habis dihidupku 
Ku berjuang sampai akhirnya 
Kau dapati aku tetap setia 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “MENYINGKIRKAN PENYAKIT ROHANI” 

Ayat Bacaan : MAZMUR 24:3-6. 
 

Keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Hati 

dan kehidupan yang baru Tuhan beri kepada mereka. Namun demikian Allah adil, Dia meminta 

orang-orang yang mau naik ke atas gunung Tuhan di mana Allah berdiam, agar terhindar dari 

penyakit rohani.  

 

 

 

 



GEREJA BETHEL INDONESIA 3 

 

Untuk itu Tuhan mau agar mereka:  

 

1. MENJAGA HATI NURANI TETAP MURNI (ay. 4) 

Hati nurani, jika tidak dijaga, maka akan menjadi kotor dan tidak peka lagi akan suara Tuhan. 

Bagi mereka yang ingin tetap bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, maka tidak ada 

jalan lain harus memelihara hati nurani mereka. Caranya jika melakukan dosa, cepat menyesal 

dan meminta pengampunan dari Allah. Jika ada akar pahit, cepat diselesaikan dengan cara 

melepaskan pengampunan. Dengan cara demikian maka orang tersebut akan tersingkir dari 

penyakit rohani.  

 

2. MENJAGA PERBUATAN (ay. 4) 

Selain menjaga kemurnian hati, maka Tuhan pun menginginkan agar orang yang percaya 

adalah orang yang bersih tangannya. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang tidak kotor 

atau perbuatan yang tidak jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Menjaga perbuatan agar tetap 

baik dan bersih merupakan sikap yang bisa menyingkirkan dari penyakit rohani.  

 

3. MENJAGA KEINTIMAN DENGAN ALLAH (ay. 6) 

Orang percaya yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya akan selalu mencari 

wajah-Nya. Ketika Anda mencari wajah Allah, maka Anda akan berusaha hidup menyenangkan 

Allah. Anda akan berusaha menghindar dari penyakit rohani yang mengganggu. Dan Anda 

akan fokus menyenangkan-Nya.. 

 
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Apa yang kita perkatakan haruslah merupakan kebenaran dan bisa dipercaya. Mari kita menjadi 
saksi-saksi Kristus yang bisa dipercaya melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu mari kita 
datang kepada-Nya agar kita semua dibentuk semakin memenuhi kerinduan hati Allah ini. Mari 
kita nyanyikan pujian: “Sentuh hatiku” 

 
Betapa kumencintai 
Segala yang tlah terjadi 
Tak pernah sendiri jalani hidup ini 
Selalu menyertai 
 
Betapa kumenyadari 
Di dalam hidupku ini 
Kau slalu memberi rancangan terbaik 
Oleh karena kasih 
 
Reff:  Bapa sentuh hatiku 

Ubah hidupku menjadi yang baru 
Bagai emas yang murni 
Kau membentuk bejana hatiku 
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Bapa ajarku mengerti 
Sebuah kasih yang selalu memberi 
Bagai air mengalir 
Yang tiada pernah berhenti 

 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Kebaikan dan kemurahan Tuhan telah menyediakan segala yang kita butuhkan. 
Untuk itu mari kita dukung pekerjaan Tuhan di gereja kita dengan membawa korban syukur kita 
ke hadapan 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 hidup kita menjadi berkat bagi sesama, baik melalui perkataan dan 
perbuatan.  

b. Berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan yaitu hikmat dan kebijaksanaan untuk 
mengetahui kebenaran dan membedakan yang benar dari yang salah. 

c. Berdoa agar Tuhan melimpahkan kasih karunia -Nya kepada kita, agar kita dapat 
mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini.   

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Kasih, sukacita dan dami sejahtera Allah dikaruniakan berlimpah-limpah atas kita 
semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus: Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


