PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE
MINGGU, 10 APRIL 2022

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Halleluiah. Oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, maka kita dapat senantiasa
merasakan kasih, sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Amin.
Mari kita menaikan syukur atas rahmat-Nya kepada kita dengan menyanyikan pujian: “Tuhanku
Rindu Masuk Dalam HadiratMu”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Tuhan kurindu masuk dalam hadirat-Mu
Jiwaku menanti bawaku mendekat kepada-Mu
Dalam kemuliaan yang kudus
Reff:

Ku nanti Engkau Allah kuasa
Dalam kemuliaan yang kudus
Ku sembah Engkau Allah kuasa
Dalam kemuliaan yang kudus

(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 bersukacita karena kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita para putraputri-Nya dengan menaikkan pujian : “Allah Sanggup”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih
sendiri).
Apa yang tak pernah dilihat mata
Dan tak pernah didengar telinga
Yang tak pernah timbul di dalam hati
Semua disediakan-Nya bagi yang mengasihi Dia
Reff: Allah sanggup melakukan segala perkara
Dulu, skarang dan slamanya
Kuasa-Nya tidak berubah
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Allah sanggup melakukan segala perkara
Dulu, skarang dan slamanya
Kuasa-Nya tak berubah

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Mari kita sambut Firman Tuhan, dengan menyanyikan pujian: “Kunyanyi
Halleluya”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Bapaku datang, menyembah Mu disini
Kupercaya Kau ada bagiku
Bapaku datang, menyembah Mu disini
Kupercaya Kau ada bagiku
Tak usah ku takut, sbab Kau besertaku
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku
Tak usah ku cemas, Kau penghiburku
Saat ku lemah, Kau kuatku
Reff:

Kunyanyi haleluya
Kunyanyi haleluya
Sungguh Kau hebat
Ajaib perkasa perbuatanmu (di hidupku)

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “MENYALIBKAN KEDAGINGAN”
Ayat Bacaan : Galatia 5:16-26.
Kemerdekaan secara roh itu karena anugerah melalui karya penebusan Kristus. Natur kedagingan
telah disalibkan bersama Kristus (Gal 2:20), kemudian kelahiran baru akan menghasilkan buah
Roh berupa kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan orang Kristen (Gal 5:22-23).
Namun kemerdekaan ini justru berakibat adanya peperangan yang sengit antara kehendak Roh
dan kehendak kedagingan karena pertobatan/penyaliban kedagingan itu sebuah proses yang
membutuhkan tindakan aktif dari kita.
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Bagaimanakah langkah-langkah orang percaya dalam menyalibkan kedagingannya?
I. TIDAK LAGI HIDUP MENURUT DAGING (ay. 19-21).
Renungan dan Pesan:
 Kekristenan itu kehidupan yang diubahkan (menjadi manusia baru).
 Paulus dalam konteks ini menyindir perilaku ajaran sesat dan kelompok Yahudi
(Yudaisme) yang membanggakan aktifitas keagamaannya tanpa disertai dengan
pembaharuan hidup.
 Kristen Tanpa Pertobatan (Kristen KTP) tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah
(1Kor 6:9-10).
II. HIDUP DIPIMPIN ROH (ay. 25).
Renungan dan Pesan:
 Paulus menegaskan bahwa orang percaya harus hidup dalam pimpinan Roh.
 Hidup dipimpin Roh merupakan satu-satunya counter yang paling efektif untuk
menaklukkan sifat kedagingan.
 Pilihan atas hal-hal tersebut ada dalam kita, apakah kita mau hidup menurut kehendak
daging atau hidup dipimpin Roh.
III. HIDUP MENGHASILKAN BUAH ROH (ay. 22-23).
Renungan dan Pesan:
 Setiap perjuangan selalu ada indikator keberhasilannya.
 Dalam konteks hidup menyalibkan kedagingan juga ada indikator keberhasilannya yaitu
menghasilkan buah Roh.
 Target dari karya Roh Kudus adalah keserupaan dengan gambar Kristus karena sembilan
buah itu merupakan cerminan dari karakter Kristus.
 Walau buah Roh hasil karya Roh Kudus namun respon keterbukaan kita untuk di pimpin
Roh Kudus juga menentukan.
(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: “Penyembah Yang Benar”
Kuhampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu
Ku bawa s’luruh persembahanku
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Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku
Allahku betapa ku mengasihi-Mu
Inilah hidupku
Reff:

Jadikanku penyembah-Mu Tuhan
Yang menyembah-Mu dalam roh dan keb’naran
Bawa daku ‘tuk lebih mengenal-Mu
Dalam hadirat-Mu Tuhan

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

PERSEMBAHAN
PEMIMPI: “Karena berkat dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita, maka saat ini, kita
akan membawa persembahan syukur kita kepada-Nya.
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 memberi kita keberanian dan kerelaan untuk meninggalkan manusia
daging.
b. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kesungguhan kepada kita untuk hidup mengikuti
pimpinan Roh Kudus.
c. Berdoa agar Tuhan memberkati Sinode Gereja Bethel Indonesia dan perlindungan
kepada Indonesia.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya kemenangan dan damai sejahtera Allah dilimpahkan kepada kita semua sampai selamalamanya. Amin.
================================ IBADAH SELESAI ===============================
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