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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Halelluia. Puji Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan dengan membawa syukur 
dan puji-pujian ke hadapan-Nya, sebab Dialah Tuhan pencipta alam semesta dan kemuliaan-
Nya kemuliaan-Nya menutupi samudera raya. Mari kita nyanyikan pujian: “Jadikanku Alat-Mu”. 
(Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kami berkumpul Tuhan dihadapan tahta-Mu 
Sujud menyembah dalam indah-Nya hadirat-Mu 
Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus 
Genapi firman-Mu jadikanku alat-Mu 
 
Reff:  Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami 

Curahkan kuasa Roh Kudus, Api Kemuliaan-Mu 
Membakar hati yang rindu, untuk melayani-Mu 
Sampai seluruh neg'ri ini, Sampai seluruh bumi ini 
Dipenuhi Api Kemuliaan-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 
 
Roh Kudus telah diberikan kepada jemaat-Nya untuk membangkitkan gereja-Nya memberitakan 
kebesaran dan kebaikan-Nya. Kiranya segala bangsa akan datang sujud menyembah dihadapan-
Nya sambil bersorak-sorai meninggikan nama-Nya.  
Saat ini kita juga akan bersama bersukacita memuliakan nama-Nya dengan pujian: “Api 
Kemuliaan-Nya”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Dengarkanlah suara nafiri 
Memanggil semua umat-Nya 
Dari s'luruh penjuru bumi 
Datang untuk menyembah Dia 
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Dengarkanlah suara nafiri 
Memanggil semua umat-Nya 
G'reja Tuhan bersatu kini 
Mengangkat tinggi panji-Nya 
 
Bersiap maju janganlah lengah 
Yesus panglima kita 
Gunakan semua senjata Allah 
Dalam kuasa Roh Kudus 
 
Reff:  Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga 

Penuhi kami semua bangkitlah Gereja-Nya 
Api kemuliaanNya tercurah dari surga 
B'ritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja 
S'gala Raja! 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui sharing sharing Firman Tuhan hari 
ini. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan pujian: “Bapa Pulihkan”. (Boleh pilih lagu yang 
lain). 

 
Kami umat-Mu rendahkan diri 
Sujud dan berdoa,  
Mencari wajah-Mu 
Berbalik dari jalan kami yang jahat 
 
Oleh anug'rah-Mu, ampunilah 
Oleh anug'rah-Mu, pulihkanlah 
  
Reff: Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan 

Kembalikan bangsa kami kepada-Mu 
Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami 
Dan pulihkan kembali neg'ri kami 

 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “BERKARYA BAGI BANGSA” 

Ayat Bacaan : ROMA 13:1-7 
 

 
Bangsa yang sudah lama merdeka ini membutuhkan uluran tangan dan karya nyata dari orang-
orang percaya bagi kemajuannya. Meskipun tidak menampik kenyataan bahwa kaum minoritas 
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sering terpinggirkan, namun amanat Firman jelas menyatakan panggilan untuk berkarya bagi 
bangsa.  
 
Apa saja yang bisa kita lakukan? 

 
 

I. MENGHORMATI PEMERINTAH (Ay. 1-2). 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Kendati pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadilan sosial, 
namun Firman Tuhan memerintahkan agar orang percaya takluk/tunduk kepadanya.  

✔ Barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan dapat berakibat pada 
datangnya penghukuman.  

✔ Ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah yang 
memerintahkan demikian.  
 
 

II. BERBUAT BAIK, BUKAN BERBUAT JAHAT (Ay. 3-4). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Karya nyata kita bagi bangsa juga dapat diwujudkan adalah dengan menunjukkan 
perbuatan baik.  

✔ Ada beragam perbuatan baik yang bisa dilakukan gereja-Nya di tengah-tengah bangsa ini 
untuk menjadi teladan bagi banyak orang.  

✔ Jika kita berbuat baik, tidak ada alasan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan 
ketakutan.  

 
 

III. MENJALANKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (Ay. 6-7). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Karya nyata lainnya yang diamanatkan Firman Allah dalam bagian ini adalah untuk taat 
membayar pajak kepada pemerintah.  

✔ Tentu ini adalah tantangan tersendiri, apalagi mengingat tingkat korupsi atau 
penyelewengan pajak yang masih sering terjadi di negeri ini.  

✔ Ketaatan kita diuji dengan kenyataan-kenyataan yang terpapar semacam itu. 
 

(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 
 

Anugerah Tuhan besar atas kita dan kemurahan-Nya diantara bangsa-bangsa. Dengan Firman 
yang telah kita terima saat ini; mari kita satukan hati kita dalam doa agar Tuhan mengaruniakan 
berkat, keamanan dan keselamatan atas negeri kita dan Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. 
Kita nyanyikan pujian: “Doa Kami” 

 
Syukur untuk setiap rencana-Mu 
Dan rancangan-Mu yang mulia 
Dalam satu tubuh kami bersatu 
Menjadi duta kerajaan-Mu 
Kuucapkan berkat atas Indonesia 
Biar kemuliaan Tuhan akan nyata 
 
Reff:  Bagi bangsa ini kami berdiri 

Dan membawa doa kami kepada-Mu 
Sesuatu yang besar pasti terjadi 
Dan mengubahkan negeri kami 
Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan 
Atas seluruh bumi 
 

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 mati kita berbagi berkat bagi sesama dan bagi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. 
Mari kira bawa korban syukur 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 mengarunikan sikap hormat dan taat kepada kepada pemerintah 
atas setiap warga negara Indonesia. 

b. Berdoa agar Tuhan setiap penduduk di negeri ini, setia melakukan kewajibannya dan 
melakukan Tindakan-tindakan yang baik dan membangun satu dengan yang lainnya.  

c. Berdoa agar Tuhan pemerintah mendapat hikmat Allah untuk mengelola setiap pajak 
yang dibayar oleh warganya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat 
banyak. 
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PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Api kuasa dan kasih Allah menggerakkan kita semua untuk menjadi berkat dan saksi di 
tengah-tengah bangsa ini sehingga kemuliaan Tuhan melingkupi seluruh negeri. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


