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PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 19 Desember 2021 

 
 

PERSIAPAN  

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Puji Tuhan, indahnya suasana Natal sudah semakin jelas kita rasakan. Allah yang 
bersemayam di tempat Yang Maha Tinggi berkenan datang dan tinggal ditengah-tengah umat 
manusia. Hari ini kita pun menikmati hadirat Allah yang penuh kasih menyelimuti hati dan 
kehidupan rumah tangga kita. Pandemi memang belum berlalu tetapi tidak ada alasan untuk kita 
tidak menikmati kasih Allah tetap sempurna atas kita 
 
Mari kita mendekat kepada-Nya, agar semakin tampak keagungan-Nya di tengah kita. Mari kita 
naikkan nyanyian: “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 s'tiap jalanku 

Hatiku haus dan lapar akan Engkau 

 

REFF:  Kaulah segalanya  

       Di dalam hidupku 

  Kerajaan-Mu kebenaran-Mu  

  Itu bagianku 

 

  Kaulah yang ku pandang  

  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).  
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PUJIAN BAGI TUHAN 
 
HIdup saling mengasihi, merupakan salah satu budaya kehidupan Kerajaan Allah di Surga juga 
harus menjadi budaya kehidupan kita di bumi ini. 
Mari kita menyanyikan pujian: “Dari Pulau dan Benua”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih 
sendiri). 

 
Dari Pulau dan Benua 
Terdengar selalu trus 
Lagu pujian semua 
Bagi nama penebus 
 

Reff : Glo-oo-oo-wo-ria, muliakan Tuhan 

  Glo-oo-oo-wo-ria, muliakan Tuhan 

Tinggi tinggi dalam Surga 

Tentra Tuhan yang kudus 

Tak lelah menyanyi juga 

Di hadapan Penebus 

(kembali ke reff) 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan menikmati kebenaran Firman Tuhan melalui sharing hari ini. Mari kita 
sambut dengan menyanyikan pujian: “Malam Sunyi Senyap”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Malam sunyi senyap 
Bintang-bintang cemerlang 
T'lah terdengar suara 
Bawa kabar senang 
 
Reff:   Yesus juru s'lamat 
           Datang di Bethlehem 
           Yesus juru s'lamat 
           Datang di Bethlehem 
 
Malam sunyi senyap 
Terkejutlah gembala 
Lihat cah'ya besar 
Dengar warta gemar 
 
(kembali ke Reff) 
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FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KEHADIRANNYA MEMBERI KEMENANGAN” 

Ayat Bacaan : I KORINTUS 6:17-20 

 
Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk menghindari percabulan. Paulus mengingatkan bahwa 
mereka sudah menyerahkan hidupnya pada Tuhan, berarti mereka sudah bersatu dengan Tuhan. Mereka 
ada dalam persekutuan dengan Tuhan untuk selamanya. Untuk itu seharusnya mereka tidak terus di 
dalam dosa, karena Tuhan hadir dalam seluruh hidup mereka.  
Apa yang kita lakukan jika menyadari hadirat-Nya selalu ada dalan hidup kita? 
 

 

I. MENJAUHI DOSA PERCABULAN (I Kor 6:17-18) 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Paulus menegaskan agar jemaat Korintus menjauhkan diri dari dosa percabulan. Mereka adalah 

orang-orang yang sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi tidak layak untuk terus hidup di dalam dosa. 
Kata menjauhi similar dengan kata menghindari sehingga tidak terjadi. Jadi Paulus menasehati 
agar mereka secara dini tidak berkaitan lagi dengan hal-hal yang bisa membuat mereka jatuh 
dalam dosa.   

 
 

II. MENYADARI TUBUH KITA SEBAGAI BAIT ROH KUDUS (I Kor 6:19) 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ Roh Kudus yang adalah Allah ada dalam hidup orang percaya hal ini suatu yang istimewa sekali. 

Allah Yang Mahakudus mau tinggal dalam diri orang percaya, oleh sebab itu orang percaya harus 
menjaga dirinya untuk tidak hidup di dalam dosa. Jika orang tersebut berbuat dosa tentu hal itu 
akan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya.  

. 
 

III. MEMULIAKAN ALLAH DENGAN TUBUH KITA (1 Kor 6:20) 

 

Renungan dan Pesan: 
✓ Orang Kristen ‘KTP’ membuat nama Tuhan tidak dimuliakan, malahan mendapat ejekan. Oleh 

sebab itu seorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus seharusnya kehidupannya mengalami 
perubahan ke arah yang positif, sehingga Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupannya. 
Seharusnya anak Tuhan mengalami perubahan karakter, perilaku, perkataan dan spiritualitasnya, 

sehingga orang lain melihat hal yang berbeda dalam diri orang tersebut.. 
 

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

Hidup adalah perjuangan melawan kelemahan-kelemahan kita. Kehadiran Tuhan membawa 
kemenangan. Kita menyanyikan pujian: “Kemenangan Terjadi di Sini” 

 

Kumenyembah dalam kudus hadiratMu 
Hampiri tahta kasih karuniaMu Bapa 
Kekuatanku hanya dalam HadiratMu 
Yesusku hanya Kaulah segalanya 
  
Reff:     Kuyakin Kau hadir disini 

Kurasakan Kuasa yang tak terbatas 
Kuyakin Kau nyata di sini 
Kemenangan (Kesembuhan, Kelepasan) terjadi di sini 

 
PEMIMPIN: Mari kita berdoa untuk Firman Tuhan yang telah kita dengar. 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita dan kita mau menjadi saluran berkat 
bagi yang lain. Untuk itu kita mau memberikan “korban syukur yaitu persembahan“  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 dalam perjuangan hidup melawan kelemahan kita, kita mengalami 
kemenangan. 

b. Berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi berkat dan menolong orang-orang 
yang sedang berjuang melawan kelemahan mereka.   

c. Berdoa agar Tuhan berbelas kasihan kepada seluruh umat manusia di bumi ini dan 
melepaskan penderitaan akibat pandemi Covid 19 dan dampak lainnya. 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan menggerakkan Allah melawa jiwa-jiwa melalui 
kehidupan dan pelayanan saudara semua. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


