PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE
MINGGU, 14 November 2021

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Tinggal bersama Tuhan di dalam hadirat-Nya adalah tempat yang sangat
menyenangkan dan menguatkan iman. Amin. Di dalam Ibadah Rumah saat ini, mari kita
nyatakan kerinduan kita untuk menikmati kemuliaan-Nya dengan pujian: “Pribadi Yang
Mengenal Hatiku”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Seperti rusa yang haus
Rindu aliran sungaiMu
Hatiku tak tahan menungguMu
Bagai padang gersang
Menanti datangnya hujan
Begitu pun jiwaku, Tuhan
Reff:

Hanya Engkau
Pribadi yang mengenal hatiku
Tiada yang tersembunyi bagiMu
Seluruh isi hatiku Kau tahu
Dan bawa 'ku
'Tuk lebih dekat lagi padaMu
Tinggal dalam indahnya
Dekapan kasihMu

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN
Keterbatasan kita untuk melihat kehadiran Tuhan terkadang membuat kita merasa bimbang
dan ragu. Tetapi kita hidup bukan hanya karena melihat, tetapi percaya. Kita percaya bahwa Dia
tidak pernah berubah Kasih-Nya, kesetiaan-Nya, kuasa-Nya dan segalanya. Puji Tuhan.
Karena itu mari bersukacita bersama dengan menyanyikan pujian: “Bangkit, Serukan nama
Yesus”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
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Bangkit s'rukan nama Yesus
Maju nyatakan kuasaNya
Kita buat iblis gemetar
Kalahkan tipu dayanya
Dengan kuasa NamaNya

Reff:

Nama Yesus. menara yang kuat
Nama Yesus. kota benteng yang teguh
Nama Yesus. kalahkan semua musuh
Nama Yesus. di atas s'galanya

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, harus dijalani didalam terang Firman
Tuhan, agar panggilan dan rencana-Nya atas kita terwujud. Mari kita terima Firman Tuhan hari
ini dengan menaikkan nyanyian pujian: “Mulutku Penuh Dengan Pujian”. (Boleh pilih lagu yang
lain).
Tuhan Kaulah pengharapanku
Kupercaya hanya kepada-Mu
Yesus Allah perlindunganku
Engkau yang selalu kupuji
Tuhan Kaulah pengharapanku
Kupercaya hanya kepada-Mu
Yesus Allah perlindunganku
Engkau yang selalu kupuji
Reff:

Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan
Sepanjang hari kuberi penghormatan kepada-Mu ya Allahku
Mulutku penuh dengan pujian kepadaMu ya Yesus Tuhan
Sepanjang hari kuberi penghormatan kepada-Mu ya Allahku

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “MENGENTIKAN GOSIP/HOAX”
Ayat Bacaan : MATIUS 12:36-37.
Di era internet dan media sosial seperti sekarang ini, berita bohong (hoax) adalah sesuatu yang
dengan mudah dapat segera menyebar. Dalam sekali ‘klik’, berita bohong itu langsung
menyebar ke seluruh dunia.
Bagaimana kita bisa berperan serta dalam menghentikan sebaran berita palsu dengan
menjaga ucapan/postingan kita?
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1. PIKIR SEBELUM POSTING (Efe 4:29, Mat 12:36-37)
Ketika kita mau memposting sesuatu di media sosial, pikirkanlah lagi tentang efek yang dapat
ditimbulkan darinya. Akibat-akibat apakah yang akan terjadi oleh status, cuitan atau postingan
kita itu. Pastikan bahwa apa yang kita bagikan adalah sesuatu yang bermanfaat, membangun
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya semuanya akan kita pertanggung
jawabkan.

2. SARING SEBELUM SHARING (Yak 4:11, Ams 20:19)
Sering kali pula kita mendapatkan sumber-sumber dari pihak lain untuk kemudian kita bagikan
lagi. Tetapi tahukah Anda bahwa tidak semua sumber adalah sumber yang pasti benar dan
terpercaya? Malah kadang-kadang hoax itu merupakan sesuatu yang diproduksi untuk
kepentingan keuntungan segelintir pihak. Karena itu kita harus berhati-hati dengan kebenaran
sumber informasi.
3. KLARIFIKASI SEBELUM KONFRONTASI (1 Tim 5:21)
Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berprasangka baik kepada pihak lain dan
memperhatikan keberpihakan kita. Sebelum kita berkonfrontasi untuk menyelesaikan
persoalan, hendaknya kita berpikir jernih dan tidak terburu-buru menjatuhkan keputusan.
Apalagi jika itu adalah hal yang terbuka di era media semacam ini. Lakukanlah klarifikasi agar
tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN
Apa yang kita perkatakan haruslah merupakan kebenaran dan bisa dipercaya. Mari kita menjadi
saksi-saksi Kristus yang bisa dipercaya melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu mari kita
datang kepada-Nya agar kita semua dibentuk semakin memenuhi kerinduan hati Allah ini. Mari
kita nyanyikan pujian: “Ku Mau Memuji-Mu”
Yesus, Kau sungguh baik
Yesus, namaMu indah
Yesus, kucinta Kau selalu
Kutinggikan, kuagungkan selamanya
Yesus, Kau sungguh baik
Yesus, namaMu indah
Yesus, kucinta Kau selalu
Kutinggikan, kuagungkan selamanya
Reff:

'Ku mau memujiMu, 'ku selalu pujiMu
'Ku mau menyembahMu, 'ku selalu sembahMu
Kau yang layak terima semua pujian
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Kemuliaan hanya bagi Tuhan
PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.

PERSEMBAHAN
PEMIMPIN: Kebaikan dan kemurahan Tuhan telah menyediakan segala yang kita butuhkan.
Untuk itu mari kita dukung pekerjaan Tuhan di gereja kita dengan membawa korban syukur kita
ke hadapan 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 hidup kita menjadi berkat bagi sesama, baik melalui perkataan dan
perbuatan.
b. Berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan yaitu hikmat dan kebijaksanaan untuk
mengetahui kebenaran dan membedakan yang benar dari yang salah.
c. Berdoa agar Tuhan melimpahkan kasih karunia -Nya kepada kita, agar kita dapat
mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya Kasih, sukacita dan dami sejahtera Allah dikaruniakan berlimpah-limpah atas kita
semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus: Amin.

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