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Ibadah adalah puncak dan pusat dari seluruh kehidupan gereja 
Tuhan.

Kita diciptakan dan ditebus untuk memuliakan dan menikmati 
Tuhan. Kita memperoleh makna dan tujuan eksistensi kita, baik 
personal maupun komunal, dari perjumpaan dan hubungan 
dengan Tuhan yang paling jelas wujudnya dalam ibadah.

Karenanya, membangun dan melaksanakan ibadah yang baik 
adalah tugas yang teramat penting bagi setiap gereja. Ketika 
gereja melalaikannya maka ibadahnya tidak lagi menghormati 
Tuhan dan kehilangan kuasa transformatif.

Kami, WOW Ministry (sebelumnya: Mentoring Center for Worship 
Renewal), hadir untuk membantu dalam setiap aspek dan 
langkah pengembangan dan pembaharuan ibadah gereja Anda. 
Kami siap menolong gereja Anda mulai dari penanaman esensi 
sampai penajaman praktek ibadah yang selaras dengan isi hati 
Tuhan.
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KAMI HADIR UNTUK MELAYANI ANDA
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VISI
& MISI

Visi
Setiap orang Kristen menjadi 
penyembah yang dicari Allah dan 
mengalami perubahan hidup yang Ilahi 
melalui penyembahan (Yohanes 4:23-24).

Misi

penyembahan yang biblikal melalui kelas 
pembinaan, seminar dan penerbitan.

Menyediakan pelayanan pembimbingan 
kepada gereja lokal dalam implementasi 



pelayanan
kami



SESI 1
APA ITU PENYEMBAHAN
Apa saja arti penyembahan yang diajarkan 
Alkitab? Apa saja aspek ibadah yang 
terpenting dalam penyembahan?

SESI 2
MENGAPA MENYEMBAH?
Apa alasan utama kita menyembah? 
Bagaimana kita membedakan alasan yang 
benar dan yang salah saat kita menyembah?

SESI 3
PRINSIP 1: SAH MELALUI KARYA KRISTUS
Bagaimana karya penebusan dan 
pengantaraan Kristus memungkinkan kita 
menyembah Allah?

SESI 4
PRINSIP 2: EKSKLUSIF UNTUK
KEMULIAAN BAPA
Apa artinya bahwa penyembahan yang sejati 
hanya untuk kemuliaan Bapa? Bagaimana?
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SESI 5
PRINSIP 3: MENGANDALKAN ROH KUDUS
Apa saja karya Roh Kudus dalam penyembahan 
kita? Bagaimana mengandalkan Dia?

SESI 6
PRINSIP 4: BERDASARKAN FIRMAN TUHAN
Bagaimana supaya penyembahan kita sesuai 
dengan isi hati Allah?

SESI 7
PRINSIP 5: AWALI DARI HATI
Mengapa penyembahan harus dilandasi oleh 
hati? Apa itu hati penyembahan?

SESI 8
PRINSIP 6: HIDUP SEBAGAI PENYEMBAHAN
Bagaimana seluruh hidup kita, 7x24 jam, dapat 
menjadi penyembahan?

SESI 9
MENGALAMI HADIRAT TUHAN
Apakah kita sungguh mengerti arti dari hadirat 
Tuhan? Bagaimana tanda sebuah pengalaman 
akan hadirat Tuhan yang sejati?

WOW CLASS
FONDASI KEHIDUPAN PENYEMBAHAN



SESI 1

PELAYANAN YANG BERPUSATKAN INJIL
Bagaimana Injil membentuk pelayanan kita? 
Apa yang harus kita lakukan agar pelayanan 
kita dapat berpusat pada Injil Kristus?

SESI 2

REFORMASI IBADAH
Apa saja yang harus dibangun dalam ibadah? 
Bagaimana kita dapat melakukan restorasi 
ibadah dengan bijaksana?

SESI 3

PELAYAN IBADAH YANG UNGGUL
Apa itu keunggulan dalam pelayanan? Apa 
saja yang membentuk pelayan yang unggul?

SESI 4

PERAN PELAYAN IBADAH
Apa saja 3 peran pelayan ibadah? Bagaimana 
menjalankan semua peran ini dengan setia
dan baik?

SESI 5

KARAKTER YANG ILAHI
Mengapa karakter itu sangat penting dalam 
pelayanan? Apa contoh-contoh karakter yang 
selaras dan bertentangan dengan pelayanan?

SESI 6

LITURGI YANG INSPIRATIF
Bagaimana paradigma kita mengenai ibadah?
Apa saja model yang kurang pas dan tepat 
utuk ibadah? Bagaimana merumuskan dan 
menyelenggarakan tata ibadah yang kaya?

SESI 7

LATIHAN YANG BERHASIL
Mengapa latihan adalah bagian yang tidak 
boleh dipisahkan dari sebuah pelayanan? 
Bagaimana menciptakan latihan yang efektif? 

SESI 8

EVALUASI YANG MEMBANGUN
Apa manfaat, tujuan, dan cakupan dari evaluasi 
ibadah? Bagaimana melakukan evaluasi yang 
sehat untuk ibadah?

SESI 9

MUSIK DALAM IBADAH
Apa tujuan dan peran dari musik dalam 
ibadah? Bagaimana menerapkan prinsip 
Firman dalam bermusik?
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Membahas pergumulan, tantangan dan 
topik khusus penyembahan masa kini.

Memberikan contoh-contoh ibadah yang 
biblikal, pastoral dan relevan (liturgical 
exposure).

Pembimbingan melekat untuk membantu 
pengembangan ibadah di sebuah gereja 
lokal.

Bentuk, strategi, jadwal dan durasi 
pembimbingan akan disepakati bersama 
dengan gereja yang bersangkutan.

Topik dan jumlah sesi disesuaikan dengan 

pengundang dengan prioritas pada 
hal-hal yang tidak tercakup dalam modul 
WOW Class.

WOW CAMP/ CONFERENCE

PEMBINAAN

MENTORSHIP

KETENTUAN MODUL WOW CLASS

Biaya penyelenggaraan 1 modul adalah Rp9.000.000,- untuk 30 orang peserta atau  
kurang.
Jika jumlah peserta di atas 30 orang maka biayanya menjadi sebesar Rp260.000,-/orang.
Biaya sudah termasuk insentif pengajar, buku pegangan peserta dan sertifikat WOW Ministry.
Biaya belum termasuk konsumsi, akomodasi dan transportasi pengajar yang berasal dari luar 
kota tempat penyelenggaraan modul. 
Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan bila peserta batal atau tidak lulus.
Ruangan dan fasilitas kelas yang standar seperti LCD projector disediakan oleh pihak 
pengundang.
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