
GEREJA BETHEL INDONESIA 1 

 

  

PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 

 

 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluia, kebaikan dan kemurahan Tuhan tak pernah beranjak dari kehidupan kita 
para putra putri-Nya. Hari ini kita bersekutu bersama untuk merayakan kebaikan-Nya yang 
selalu baru kepada kita.  
Mari kita masuk kedalam hadirat Tuhan sambil mempersembahkan pengagungan kita dengan 
menyanyikan pujian: “Inilah Rinduku Kepada-Mu”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Inilah rinduku kepada-Mu 
Segnap hatiku menyembah-Mu 
 
Seluruh jiwaku memuji-Mu 
Ku memuja-Mu ya Allahku 
 
Reff:  Kubrikan hatiku dan jiwaku 

Semuanya bagi-Mu 
Didalam hidupku disetiap waktu 
Nyatakan jalan-Mu 
 

(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan). 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya kepada kita. Selalu baru 
setiap pagi. Besar setia Tuhan. Mari kita bersukacita dihgadapan Tuhan dengan menyanyikan 
pujian: “Tuhan Yesus Baik”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Tiada berkesudahan  
Kasih setia-Mu Tuhan 
S'lalu baru rahmat-Mu bagiku 
 
Hari berganti hari  
Tetap ku lihat kasih-Mu 
Tak pernah berakhir di hidupku 
 
Reff: Tuhan Yesus baik,  

Sungguh amat baik 
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Untuk selama-lamanya  
Tuhan Yesus baik 

 
Yesus baik bagimu,  
Yesus baik bagiku 
Dulu s'karang dan selamanya  
Dia sungguh baik 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Firman Tuhan memberi kita terang disetiap langkah hidup ini. Mari kita sambut 
kebenaran Firman Tuhan pada hari ini dengan rasa haus dan lapar. Mari kita menyanyikan 
pujian: “Hidup Ini Adalah Kesempatan”. Terlebih dahulu. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Hidup ini adalah kesempatan 
Hidup ini untuk melayani Tuhan 
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan bri 
Hidup ini harus jadi berkat 
 
Hidup ini adalah kesempatan 
Hidup ini untuk melayani Tuhan 
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan bri 
Hidup ini harus jadi berkat 
 
Reff: Oh Tuhan pakailah hidupku 

Selagi aku masih kuat 
Bila saatnya nanti 
Ku tak berdaya lagi 
Hidup ini sudah jadi berkat 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

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

Ayat Bacaan : MAZMUR 37:1-11, 23-24 

 
Terkadang ketika kita jujur, hidup lurus, tapi ternyata orang lain yang curang, korupsi, menipu 
lebih sukses daripada hidup kita. Tetapi apakah kita perlu iri sama keberhasilan orang-orang 
seperti itu?  
 
Berikut Firman Tuhan yang akan menyadarkan kita, untuk apa iri dan marah terhadap 
keberhasilan orang fasik, sebab: 
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I. KEBERHASILAN ORANG FASIK TIDAK TAHAN LAMA (ay 1,2; 9-11). 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Kita dapat melihat bahwa keberhasilan orang yang berbuat jahat, curang, itu akan segera 

lisut seperti rumput.  
✓ Sejak WFH (Work From Home) banyak orang jadi punya hobi baru, yaitu tanaman daun. 

Bahkan ada daun yang jadi sangat mahal harganya namanya janda bolong yang harganya 
sempat SELANGIT! Tapi banyak yang tidak berhasil, karena memang tanaman hijau itu 
cepat layu jika tidak dirawat dengan baik.  

✓ Sama dengan orang fasik, yang diumpamakan seperti rumput dan tumbuhan hijau, yang 
hari ini terlihat, mungkin besok sudah kering dan mati. Jadi jika hari ini prestasi, 
penghasilan, jabatanmu tidak sebaik orang curang atau orang yang jahat, janganlah iri, 
tapi kasihanlah pada mereka. 
 
 

II. MARAH HANYA MEMBAWA KEJAHATAN (ay. 7-8). 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Marah kepada orang yang melakukan tipu daya hanya menghabiskan energi dan 

membuat kita tidak fokus pada tugas dan tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan.  
✓ Bahkan dalam ayat 8 dikatakan bisa-bisa kemarahan kita itu berujung pada kejahatan. 

Mungkin saja kita membalas, atau malah ikut-ikutan berbuat hal yang tidak jujur, demi 
kesuksesan sesaat.  

✓ Memang bisa jadi kita merasa kesal karena mereka lebih berhasil, tetapi ingatlah, ada 
yang tidak mereka miliki dari hidup kita, yaitu bahagia dan damai sejahtera. 

 
 

III. ORANG YANG BERKENAN KEPADA TUHAN AKAN MENDAPATKAN 

KEINGINANNYA (ay. 3-6, 23-24). 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ YES! Bukan kebutuhan tapi keinginannya. Tapi bukannya keinginan itu terkadang hal-hal 

yang tidak berguna atau tidak kita butuhkan dalam hidup? Tentu saja kita harus lihat kata 
orang yang percaya pada TUHAN, dan bergembira karena TUHAN.  

✓ Tentu jika demikian konteksnya, apa yang diinginkan dalam hati orang yang seperti ini 
tidak mungkin hal yang bertentangan dari kehendak TUHAN. Bukan keinginan untuk kaya 
(karena ini sumber jatuhnya manusia dalam dosa), bukan juga keinginan untuk membeli 
barang-barang mewah.  

✓ Tetapi keinginan yang sesuai dengan kehendak TUHAN, seperti keinginan untuk 
membangun sekolah gratis, atau keinginan untuk keluarganya bertobat. Yang 
menguatkan kita agar tidak iri adalah, Tuhan telah menetapkan langkah hidup kita, bukan 
selalu lancar, tetapi jika jatuh, tidak akan sampai tergeletak (ay 24).  

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

Ketika kita tergoda untuk menjadi iri terhadap keberhasilan orang fasih; ingat bagaimana akhir 
hidup mereka dan jangan lupakan rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera bagi kita yang 
hidup jujur di hadapan-Nya.  
Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk hidup oleh perkenanan-Nya dengan menyanyikan 
pujian: “Jadikan Aku Indah”. 

 
Ku datang ya Bapa 
Dalam kerinduan 
Memandang keindahan-Mu 
 
Kuberikan s'galanya 
Semuanya yang ada 
Kuingin menyenangkan hati-Mu, Oh Tuhan 
 
Reff:  Jadikan aku indah 

Yang Kau pandang mulia 
Seturut karya-Mu didalam hidupku 
Ajarku berharap hanya kepada-Mu 
Taat dan setia kepada-Mu Tuhan 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita dan kita juga akan menjadi saluran 
berkat bagi yang lain. Untuk itu kita mau memberikan “korban syukur yaitu 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 menjauhkan kita rasa iri atau cemburu dengan keberhasilan orang 
fasik. Tetapi bersyukur atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. 

b. Berdoa agar Tuhan menambahkan kesadaran dan pemahaman kita untuk bersikap 
benar dan hidup dalam perkenanan Tuhan.  

c. Berdoa agar Tuhan memberkati gereja Tuhan di Indonesia dan seluruh dunia agar dapat 
terus menjadi terang bagi kotanya. 
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PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan kemuliaan Tuhan dikaruniakan kepada kita semua kita menjadi kesaksian 
dan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halleluia, Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


