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PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 05 JUNI 2022 

 
 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Kasih setia Tuhan selalu baru pada kita. Mari kita menyanyikan syukur kepada 
Tuhan dengan pujian: “Kaulah Segalanya”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kau Bapa yang mengasihiku 
Kuasa-Mu memulihkanku 
Hati yang baru Kau berikan 
Untukku dapat melihat 
 
Rencana-Mu indah bagiku 
Kau ada di setiap jalanku 
Hatiku haus dan lapar akan Engkau 
 
Reff: Kaulah segalanya 

Di dalam hidupku 
Kerajaan-Mu kebenaran-Mu 
Itu bagianku 
 
Kaulah yang kupandang 
Selama hidupku 
Mengasihi-Mu memuliakan-Mu 
Bapa dan Rajaku 

 
(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan). 

 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Mari kita bangkit dan bersukacita karena Dia Allah yang tetap sanggup menolong dan 
memberkati kita. Mari kita menyanyikan pujian: “Allah Sanggup”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan 
pilih sendiri). 
 

Apa yang tak pernah dilihat mata 
Dan tak pernah didengar telinga 
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Yang tak pernah timbul di dalam hati 
Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia 
 
Reff: Allah sanggup melakukan segala perkara 

Dulu, s'karang dan s'lamanya 
Kuasa-Nya tidak berubah 

 
Allah sanggup melakukan segala perkara 
Dulu, s'karang dan s'lamanya 
Kuasa-Nya tak berubah 

 
 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita menyanyikan pujian: 
“Engkaulah Tuhan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kurindu setiap waktu 
Hidupi kebenaran-Mu 
Bukan dengan kuatku 
Namun kar'na Roh-Mu 
Yesus Kau yang kupegang teguh 
 
Reff:  Engkaulah Tuhan 

Engkaulah Raja 
Berdaulat atas hidupku 
Kuberserah penuh 

 
Kaulah Tuhan 
Engkaulah Raja 
 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KELUARGA YANG DIURAPI ROH KUDUS” 

Ayat Bacaan : KOLOSE 3:18-25 
 
 
Untuk tetap bertahan di dalam keadaan yang semakin tidak menentu di akhir zaman ini, kita 
membutuhkan urapan Roh Kudus. Urapan adalah kemampuan atau otoritas yang diberikan-Nya 
pada kita untuk melakukan tugas/tanggung jawab tertentu. Termasuk untuk menjalankan 
kehidupan dalam keluarga kita.  
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Keluarga yang diurapi Roh Kudus akan menunjukkan ciri-ciri berikut: 
I. PERAN SUAMI ISTRI (18-19). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Dalam keluarga, suami dan isteri perlu mengingat peran masing-masing yang harus 

dijalankan.   
 Mintalah Roh Kudus agar suami diurapi sebagai kepala yang mengasihi isteri dan tidak 

berlaku kasar terhadapnya.  
 Begitu pula isteri meminta agar diberikan kekuatan dalam mengemban perannya sebagai 

penolong yang tunduk, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kiranya kedua hal itu 
berlaku tanpa saling menuntut satu dengan yang lain. 
 

 
II. ANAK-ANAK MENTAATI ORANG TUANYA (20). 

III.  
Renungan dan Pesan: 
 Ayat ini menegaskan panggilan terhadap anak-anak untuk taat kepada orang tuanya di 

dalam segala hal. Tentu saja dalam hal-hal yang positif dan membangun.  
 Hal itu bukan saja akan membuat keharmonisan rumah tangga terjadi, tetapi juga 

merupakan hal yang indah di dalam Tuhan.  
 Mentaati orang tua menjadi sulit karena mereka juga memiliki kekurangan. Dengan 

urapan Roh Kudus, hal itu dapat dilakukan. 
 
 
IV. AYAH MENGASIHI ANAK-ANAKNYA (21). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tak 

diselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan di dalam 
keluarga.  

 Jika telah terjadi hubungan renggang orang tua dan anak karena sakit hati, mintalah Roh 
Kudus untuk memimpin agar pemulihan terjadi. 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Mari kita menaikkan pujian: “Bersama Keluargaku Melayani Tuhan” 
 
Kami datang di hadirat-Mu 
Dalam satu kasih, dengan bersehati 
Berjanji setia sampai akhir 
Mengasihi-Mu, Yesus 
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Reff:  Bersama k'luargaku melayani Tuhan 
Bersatu s'lamanya mengasihi Engkau 
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan 
Bagi kami Engkau segalanya 

 
Bridge:  
Gelombang badai hidup coba menghalangi 
Namun kuasa Tuhan buka jalan kami 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Karena berkat dan kasih Tuhan, kita terpelihara dengan baik. Mari kita bawa 
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 setiap pribadi dalam rumah tangga menerima dan melakukan setiap 
tugas dan fungsinya masing-masing. 

b. Berdoa agar Roh Kudus memampukan setiap rumah tangga Kristen menjadi saksi 
Kristus.  

c. Berdoa agar setiap rumah tangga dan keluarga di Indonesia, mempraktekkan nilai-nilai 
Kerajaan Allah di dalam masyarakat dan bernegara.  
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kita semua. Amin.  
 

================================ IBADAH SELESAI =============================== 


