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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Dan segala yang 
diperbuat-Nya ada untuk kebaikan kita, anak-anak-Nya. Oleh sebab itu kita tidak boleh 
menyerah dalam menghadapi apapun juga, termasuk pandemi virus Covid 19 ini.  
Mari kita nyatakan tekad kita dihadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Ku Tak Akan 
Menyerah”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Dalam segala perkara 

Tuhan punya rencana 

Yang lebih besar dari 
Semua yang terpikirkan 

 
Apapun yang Kau perbuat 
Tak ada maksud jahat 
S'bab itu ku lakukan 

Semua dengan-Mu Tuhan 

 
Reff:  Ku tak akan menyerah pada apapun juga 

Sebelum ku coba semua yang ku bisa 

Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu 

Hatiku percaya Tuhan punya rencana 
 
(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 adalah Allah yang senantiasa mau mengaruniakan pertolongan, penghiburan dan 
kekuatan didalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kit. Sebab itu kita harus tetap giat 
dan semangat mengerjakan semua pekerjaan pelayanan yang diberikan kepada kita.  
Mari kita nyanyikan pujian: “Jangan Lelah”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Jangan lelah bekerja diladangnya Tuhan 
Roh Kudus yang b'ri kekuatan 
Yang mengajar dan menopang 
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Tiada lelah bekerja diladangnya Tuhan 
Yang selalu mencukupkan akan segalanya 
 
Reff:  Ratakan tanah bergelombang  

Timbunlah tanah yang berlubang 
Menjadi siap dibangun 
Diatas dasar iman 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Sekarang kita akan menikmati kebenaran Firman Tuhan lewat sharing bersama. 
Namun terlebih dahulu kita menyanyikan pujian: “Bejana-Mu”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kekuatan di jiwaku 
Ketenangan batinku 
Ada dalam hadirat-Mu 
Ku menyembah-Mu 
 
Tersungkur ku di kaki-Mu 
Rasakan hadirat-Mu 
Tak 'kan ku melepaskan-Mu 
Kau cahaya bagiku 
 

Reff:  Mengiring-Mu seumur hidupku 
Masuk dalam rencana-Mu bapa 
Pikiranku, kehendakku, kuserahkan pada-Mu 
Harapanku hanya di dalam-Mu 
Ku 'kan teguh bersama-Mu Tuhan 
Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI” 

Ayat Bacaan : ROMA 12:4-8 
 
Musa diizinkan Tuhan 40 tahun di padang pasir agar mempersiapkan diri menjadi pemimpin 
bangsa Israel yang besar. Yusuf diizinkan Tuhan mengalami ketidakadilan hingga masuk penjara 
agar bisa menjadi raja muda di Mesir. Tuhan merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan 
orang percaya agar mampu mengembangkan potensi diri dan hidup berguna bagi pekerjaan 
Tuhan.  
 
 
 



 

GEREJA BETHEL INDONESIA 3 

 

Apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat mengembangkan potensi diri? 

I. TERTANAM DALAM TUBUH KRISTUS (Ay. 4). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang percaya. Tetapi 
Tuhan juga menghendaki agar setelah kita menjadi orang percaya, kita dapat tertanam 
dalam tubuh Kristus.  

✔ Artinya Tuhan menghendaki agar kita menyadari panggilan hidup kita sebagai orang 
percaya dan mampu bekerja sama dengan sesama orang percaya untuk memperluas 
Kerajaan Allah di muka bumi.  

✔ Wadahnya bisa berupa gereja, persekutuan, komsel, sekolah, dst.  
 
  

II. MENEMUKAN KARUNIA ROHANI (AY. 6-8). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Tuhan menciptakan setiap kita itu unik dan berada dalam rancangan-Nya yang ajaib. 
Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita.  

✔ Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk dapat menggali dan menemukan apa 
karunia rohani yang dimilikinya.  

✔ Dengan menemukan karunia rohani, kita akan lebih memahami apa yang harus kita 
kerjakan dalam memenuhi rencana Allah.  

 
 

III. MENGEMBANGKAN KARUNIA ROHANI (AY. 6-8). 

 
Renungan dan Pesan:  

✔ Ingat kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai talenta? Dikisahkan Tuan 
akan menghukum hamba yang tidak melipatgandakan talentanya.  

✔ Artinya Tuhan menginginkan agar setiap talenta yang kita miliki untuk dikembangkan, 
termasuk karunia rohani.  

✔ Tujuannya agar kita mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini.  
 
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Terang Tuhan ada ditengah-tengah kita dan kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, supaya 
dunia melihat Allah melalui kehidupan kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita ini dengan 
menyanyikan pujian: “Jadi Seperti-Mu” 

 
Bapa Kau setia 
Takkan meninggalkan 
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Dan kupercaya 
Engkau milikku dan kumilik-Mu 
 
Kerinduanku 
Tinggikan nama-Mu 
Kar’na kutahu 
Engkau dalamku dan kudalam-Mu 
 
Reff:  Ubah hatiku seputih hati-Mu  

Setulus salib-Mu kasih-Mu Tuhan 
Biar mataku seperti mata-Mu 
Pancarkan kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Mempersembahkan korban syukur adalah tindakan yang diperkenan Tuhan. 
Karena itu kita harus melakukannya dengan rela hati. Mari kita bawa “korban syukur” yaitu 
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 menolong setiap orang percaya menjadi jemaat yang tertanam 
didalam Tuhan dan jemaat-Nya agar dapat menjadi jemaat yang sehat, kuat, bertumbuh 
dan berbuah banyak  

b. Berdoa agar Tuhan mengoptimalkan karunia-karunia rohani yang Dia berikan kepada 
gereja-Nya sehingga gereja Tuhan dapat berfungsi menjadi berkat dan kesaksian bagi 
dunia. 

c. Berdoa agar Vaksinasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh sehingga penyebarannya 
dapat diminimalis.  

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya pertolongan dan kemenangan dari Allah menjadi bagian kita semua, mulai hari ini 
sampai selama-lamanya. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


