PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE
MINGGU, 12 JUNI 2022

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Haleluya, terpujilah Tuhan dan Bapa kita yang di dalam Kristus Yesus senantiasa
menyertai kita dan menuntun kita berjalan dijalan-Nya yang rata.
Mari kita menyanyikan pujian: “Smua Baik”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Dari semula
T'lah Kau tetapkan
Hidupku dalam tangan-Mu
Dalam rencana-Mu Tuhan
Rencana indah
T'lah Kau siapkan
Bagi masa depanku
Yang penuh harapan
Reff : S'mua baik, s'mua baik
Apa yang t'lah Kau perbuat di dalam hidupku
S'mua baik, sungguh teramat baik
Kau jadikan hidupku berarti
(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 setia-Nya yang tak pernah habis atas kita dengan pujian:
“Allah Itu Baik”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
Allah itu baik, sungguh baik bagiku
Ditunjukkan-Nya kasih setia-Nya
Dia menyediakan yang kuperlukan
Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan
Menyatakan kebaikan-Nya padaku
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Reff:

Kasih setia-Nya tak pernah berubah
Dulu s'karang dan s'lamanya
Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya
Yesusku luar biasa

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian:
“Kusiapkan Hatiku Tuhan”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Kusiapkan hatiku Tuhan
'Tuk dengar firman-Mu saat ini
'Ku sujud menyembah-Mu Tuhan
Masuk hadirat-Mu saat ini
Curahkan urapan-Mu Tuhan
Bagi jemaat-Mu saat ini
Kusiapkan hatiku Tuhan
'Tuk dengar firman-Mu
Reff:

Firman-Mu Tuhan tiada berubah
Dahulu sekarang selama-lamanya
Tiada berubah
Firman-Mu Tuhan penolong hidupku
Hatiku telah siap Tuhan
'Tuk dengar firman-Mu

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “PENGAMPUNAN DALAM KELUARGA”
Ayat Bacaan : MATIUS 18:21-27.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan
sering berbenturan. Artinya di dalam keluarga, karena kita sering bertemu dan berhubungan satu
dengan yang lain, maka sangat mungkin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman.
Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang panjang sabar dan maha
pengampun. Oleh sebab itu sebagai anak-Nya kita juga diharapkan untuk dapat melepaskan
pengampunan bagi siapa saja, terutama kepada keluarga.
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Apa saja hal-hal yang harus kita pahami di dalam pengampunan?
I. PENGAMPUNAN TANPA BATAS (21).
Renungan dan Pesan:
 Tuhan menuntut kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas karena Ia
sendiri juga selalu memberi pengampunan tanpa batas bagi orang-orang yang mau
bertobat dan berbalik ke jalan yang benar.
 Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar kita juga memberi kesempatan kepada
orang yang bersalah untuk memperbaikinya.
II. PERLU PERTOLONGAN TUHAN (22).
Renungan dan Pesan:
 Sebagai manusia kita memiliki kekuatan yang terbatas, termasuk dalam hal mengampuni.
 Seseorang hanya mampu mengampuni jika ia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan,
berdoa, dan meminta Tuhan memberi kekuatan untuk mampu menghadapi orang-orang
yang menyakiti hati kita.
III. PENGAMPUNAN YANG DITERIMA LEBIH DULU (27).
Renungan dan Pesan:
 Kita bisa melepas pengampunan kepada orang lain hanya jika kita mengerti bahwa Tuhan
sudah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan dan dosa kita.
 Kita bisa melepas pengampunan jika sudah merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar
kepada kita sehingga Ia mau mengampuni semua kesalahan dalam hidup kita.
 Hanya dengan cara itu kita juga bisa melepas kasih kepada orang lain.
(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: “Sperti Bapa Sayang Anak-Nya”
Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu
Nyata sungguh perlindungan-Mu
Tak satu kuasa mampu pisahkan
Aku dari kasih-Mu
Bapa, ajarku s'lalu hormati-Mu
Ajarku turut perintah-Mu
B'rikanku hati 'tuk menyembah-Mu
Dan bersyukur s'tiap waktu
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Reff:

S'perti Bapa sayang Anak-Nya
Demikianlah Engkau mengasihiku
Kau jadikan biji mata-Mu
Kau berikan s'mua yang ada pada-Mu
S'perti Bapa sayang Anak-Nya
Demikianlah Kau menuntun langkahku
Hari depan indah Kau beri
Rancangan-Mu yang terbaik bagiku

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

PERSEMBAHAN
PEMIMPIN: “Karena berkat dan kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita untuk
mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejaNya. 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 mengaruniakan kasih dan pengampunan Ilahi diantara angota
keluarga sama seperti Kristus telah mengampuni kita.
b. Berdoa agar Tuhan memampukan menerima dan mengalami kasih pengampunan yang
berlimpah dalam hidup mereka
c. Berdoa agar Tuhan setiap warga negara di Indonesia hidup dalam kasih pengampunan
satu dengan yang lain.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selamalamanya. Amin.
================================ IBADAH SELESAI ===============================
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