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 oa pembukaan: Bapa surgawi, dalam kami berkumpul bersama, kami 
memuji Engkau untuk hari ini dan segala tujuan-Mu. Tetapkan agenda 
kami, dalam kami duduk bersama dalam kehadiran-Mu dengan 
mengetahui Engkau berada di sini sebagai panduan dan mentor kami. 

Gubahlah semula niat kami dan tumpukan semula hati kami. Angkatlah mata kami 
untuk mencari-Mu dulu, menyerahkan segala keperluan kami untuk mencapai, 
memahami dan mengalihkan perspektif kami untuk mencari damai-Mu dari 
segalanya. Ampunilah kami kerana berusaha di luar kemampuan kami, selalu 
merasa bimbang dan memaksakan segala keputusan. Engkaulah Bapa kami yang 
baik, adil dan benar. 

Dalam Nama Yesus, Amin. 

 

Tuhan telah memanggil kita untuk melayani Dia dan juga melayani komuniti di sekitar  kita. 

Pelayanan kita diperkuat dan menjadi  lebih efektif ketika dilakukan bersama dengan orang 

lain, kita melakukan semua ini kepada kejiranan, masyarakat setempat, dan akhirnya 

sampai kepada global. 

Peranan dan tujuan keluarga dalam melayani dan menyumbang dalam Gereja adalah untuk  

menjadi saksi. Ini dilakukan dengan sanggup mengenepikan masa dalam jadual sibuk kita 

untuk berkongsi cintakasih Tuhan dengan orang lain. 

https://youtu.be/Do4tGpELdGA 

 
 

"Apakah nilai dalam keluarga sebagai gereja?" 

 

• Kita mempelajari Firman Tuhan bersama-sama – Keluarga sebagai 

gereja akan menyediakan pengajaran Alkitab yang konsisten. 
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• Kita menghormati Tuhan bersama melalui ibadat - Ada faktor yang 

menyatukan apabila orang-orang yang percaya memuji Tuhan bersama, 

tidak kira melalui muzik atau berkhotbah atau melayani. Mazmur 34: 3 

menekankan seruan untuk beribadat bersama: “Muliakanlah TUHAN 

bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan 

nama-Nya!" 

 

• Kita menemui tanggungjawab – Apabila perhubungan tumbuh dan 

persahabatan terbentuk, ada seseorang yang mendorong anda, 

menegur anda jika perlu, dan bersukacita dengan anda. Amsal 27:17 

mengatakan, “Besi menajamkan besi, orang menajamkan 

sesamanya.”Pertanggungjawaban sangat penting dalam pertempuran 

untuk mengatasi dosa, dan keluarga sebagai gereja adalah tempat yang 

tepat untuk menemukan seseorang untuk didoakan, diajak bicara, dan 

mengakui. 

 

• Kita mendapat sokongan dalam percubaan - Apabila perlu, anda akan 

memerlukan saudara-saudari anda dalam Kristus untuk mendoakan 

anda dan membantu dalam keperluan praktikal seperti menyediakan 

makanan, pembersihan, dan penjagaan anak. Galatia 6: 2 mendorong 

kita untuk " Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah 

kamu memenuhi hukum Kristus.” 

 

• Kita berpeluang untuk melayani - bukan hanya dengan mendapat 

sokongan dalam gereja; kita perlu memberi juga. Panggilan anda dalam 

gereja adalah untuk menyumbang, bukan hanya untuk menerima. 

Apabila kita berada dalam persekutuan yang rapat dengan orang-orang 



percaya yang lain, kita tahu apabila mereka memerlukan sokongan dan 

doa. Kita boleh melangkah masuk dan membantu dalam cara praktikal. 

Efesus 6: 7 berkata, " yang dengan rela menjalankan pelayanannya 

seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." 

• Kita menjadikan pengikut-pengikut - Ada saatnya kita perlu belajar 

memberi makan, bukan hanya diberi makan (Ibrani 5:12). Kita dapat 

menginjil, mengajar, mendorong, dan “menjadikan pengikut-pengikut 

kristus” dalam keluarga gereja kita. “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 

murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 

Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman. ”(Matius 28: 18-20). 
 

 
Lihatlah apa yang terjadi pada anak-anak yang telah diajar nilai 
untuk melayani orang lain, sejak dari kecil lagi 

 

 
 
 

Perbincangan/Kongsikan: 
Hampir setiap gereja menghadapi isu mengenai ahli-ahlinya yang sentiasa tidak 
dapat diselesaikan. 
 
1. Apakah cabaran di dunia hari ini dalam kita menawarkan pelayanan kita? 
2. Berdasarkan kepada perkara yang disebutkan dalam (1), bagaimanakah kita 
dapat menangani cabaran ini? 



3. Bolehkah setiap daripada kita yang sudah melayani di gereja atau membantu 
dalam apa jua bentuk, bercakap dengan ahli baru untuk menggalakkan dia / 
mereka untuk melayani? 
4. Jika ya, bagaimana dan jika tidak, mengapa? 

 
 
 
 

Perkara yang perlu difikirkan: 
Gereja telah ditugaskan oleh Yesus untuk menjadikan semua bangsa menjadi 
murid-Nya. Satu-satunya cara untuk kita melaksanakan tugas itu di luar dinding 
gereja kita ialah dengan melibatkan murid-murid yang sentiasa terlibat, turut 
serta dan pengikut-pengikut yang aktif  dalam dinding gereja kita. 

 

Mengunakan bakat-bakat kita 
Cinta kepada Gereja bererti hati yang ingin memberi. Kita adalah sebahagian 
dari tubuh yang mencintai, melayani, dan memberi, ikatan yang indah 
terbentuk. Anda melihat orang-orang melayani di latar belakang, dan Anda 
memuji Tuhan untuk mereka. Anda melihat sukacita pelayanan pada orang 
lain, dan Anda ingin mengikutinya. Anda melihat suatu keperluan, dan Anda 
ingin mencukupinya. Melayani di gereja setempat kita tidak bermaksud untuk 
memenuhi keperluan kita dalam pemenuhan diri atau harga diri; ini adalah 
tentang sukacita yang ditemukan melalui penafian diri sendiri. 
 
Kerana Kristus 
Juruselamat kita melakukan semua ini untuk kita, atas nama kita. Dia 
membebaskan kita dari cuba untuk saling menumpukan satu sama lain. Dia 
membebaskan kita untuk melayani dalam kasih, sama seperti Dia yang telah 
melakukannya. 
 
Kita mengasihi karena kita telah dikasihi, dan kita melayani karena kita telah 
dilayani. Gereja mencari orang untuk melayani dalam pelbagai bidang. 
Jangan menunggu untuk ditanya. 

 

 oa Penutup:  Bapa surgawi, semoga kehendakMu dilaksanakan 

melalui pertemuan kami di sini pada hari ini. Kami meminta Engkau 
melipatgandakan usaha kami untuk mengasihi dan melayani-Mu di setiap 
kesempatan dan untuk ini, kami meminta Engkau untuk mengarahkan niat 

kami agar selaras dengan kehendak kudus-Mu. Semoga semua kemuliaan menjadi 
milik-Mu pada saat kami merendahkan hati dalam mencapai garis penamat dan 
melangkaui semuanya. Bapa, selimutkan kami dengan damai-Mu pada hari ini. 
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Jagalah kami agar kami sentiasa selamat dan jagalah hati dan fikiran kami dari 
kesombongan dan keegoan. Letakkan cinta di garis depan fikiran kami pada hari ini, 
berserta dengan cahaya penuntun-Mu untuk semua yang kami rencanakan untuk 
dicapai dan merayakan. 

Dalam Nama Yesus, Amin. 

 

 

Lirik lagu penutup di bawah  menunjukkan Yesus memanggil kita untuk mengikuti-

Nya dan jawapan kita adalah yang DIHITAMKAN.  

THE SUMMONS 

Will you come and follow Me if I but call your name? 

Will you go where you don’t know and never be the same? 

Will you let My love be shown, will you let My name be known? 

Will you let My life be grown in you and you in Me? 

Will you leave yourself behind if I but call your name? 

Will you care for cruel and kind and never be the same? 

Will you risk the hostile stare should your life attract or scare? 

Will you let me answer prayer in you and you in Me? 

Will you let the blinded see if I but call your name? 

Will you set the prisoners free and never be the same? 

Will you kiss the leper clean and do such as this unseen? 

And admit to what I mean in you and you in Me? 

 

Lord Your summons echo true when You but call my name 

Let me turn and follow You and never be the same 

In Your company I’ll go where Your love and footsteps show 

Thus I’ll move and live and grow in You and You in me 


