PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE
MINGGU, 19 JUNI 2022

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Haleluia, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Rancangan dan jalan-jalan-Nya tinggi
mengatasi segala yang ada dan kekuatan-Nya tetap ada atas umat-Nya turun temurun. Mari
bersama kita mendekat kepada-Nya dengan menyanyikan: “Kau Tetap Allah”. (Boleh pilih lagu
yang lain).
Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
pencipta segala yang ada.
Dulu s'karang sampai s'lamanya,
hanya Engkau Tuhan.
Tak terselami pikiran-Mu,
tak terukur panjang setia-Mu.
Dulu s'karang sampai selamanya,
hanya Engkau Tuhan.
Reff:

'Ku sembah Engkau Yesus,
hanya Engkau Allah di hidupku.
Tiada yang lain hanya Kau,
hanya Engkau Tuhan.
S'lamanya Kau tetap Allah,
walau dunia semua bergoncang.
Tak tergoyahkan,
Kau tetap Allah.

(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 Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sambil
menaikkan pujian: “Kita Dipilih”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
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Kita dipilih dari s'gala bangsa
Kita dipilih jadi umat-Nya
Kita dipilih dan dikuduskan-Nya
Bawa kemuliaan hanya bagi Dia
Reff:

Terimalah kemuliaan dan hormat kami
Terimalah sembah kami, pujian kami
Terimalah kemuliaan dan hormat kami
Terimalah sembah dan pujian kami

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita menyanyikan pujian:
“Kau Telah Memilihku”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Kau telah memilihku
Sebelum dunia dibentuk
Betapa aku bersyukur pada-Mu
Ya Tuhan Allahku
Kau telah memanggilku
Sebagai alat k’rajaan-Mu
Betapa aku bersyukur pada-Mu
Atas perbuatan-Mu
Reff:

Jadikan aku bait suci-Mu
Yang kudus dan yang tiada bercela
Jadikan aku mezbah doa-Mu
Bagi keselamatan bangsaku

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “SIKAP HORMAT DAN KASIH DALAM KELUARGA”
Ayat Bacaan : EFESUS 5:32-33; 6:1-3
Keluarga merupakan komunitas utama dan pertama dalam hidup semua orang. Hubungan Tuhan
dengan jemaat sering dijelaskan seperti hubungan di dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat
penting untuk setiap anggota untuk menaruh kasih dan hormat kepada setiap anggota keluarga,
seperti yang telah Tuhan perintahkan.
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I. SUAMI MENGASIHI ISTRI SEPERTI KRISTUS MENGASIHI JEMAAT (Ef. 5:25).
Renungan dan Pesan:
 Suami berada dalam posisi kepala keluarga. Walau begitu suami tidak dapat
memperlakukan istri semaunya. Tetapi harus dengan kasih dan hormat kepada Istri.
 Seperti Tuhan mengasihi jemaat dengan kasih agape (kasih walaupun), demikianlah juga
suami mengasihi istri.
 Walau istri tidak sempurna dan melakukan kesalahan, suami tetap harus mengasihinya,
sebagaimana Tuhan pun mengasihi seorang suami walau apapun kesalahan yang telah
dilakukan
II. ISTRI TUNDUK PADA SUAMI SEPERTI JEMAAT TUNDUK PADA KRISTUS (Ef. 5:22).
Renungan dan Pesan:
 Istri, seorang penolong yang berada di samping suami, memiliki peran sebagai penolong
yang harus tunduk pada suami. Walaupun suaminya lebih lemah secara kepribadian
(contoh istri kolerik, suami melankolis), istri tetap harus tunduk pada otoritas suami.
 Karena Tuhan yang telah memberikan peran tersebut untuk dihormati. Walaupun suami
bukan orang yang sempurna, atau memiliki penghasilan lebih rendah dari istri, seorang
suami tetaplah kepala keluarga.
 Suami harus ditaati seperti jemaat tunduk pada Tuhan.
III. ANAK TAAT DAN HORMAT ORANG TUA (Ef. 6:1-4).
Renungan dan Pesan:
 Bagi Anda yang masih memiliki orang tua, Anda adalah anak. Baik Anda sudah menikah
dan membina keluarga baru, tetaplah Anda seorang anak.
 Jangan lupakan orang tua, tetap hormat dan urus segala keperluan orang tua di hari tua.
 Orang tua juga manusia yang tidak sempurna, dimana bisa melakukan kesalahan. Tetapi
kita hormat pada orang tua bukan karena siapa orang tua kita, tetapi karena kita
mengasihi Tuhan yang telah memerintahkan untuk menghormati.
(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: “Ku Hidup Bagi-Mu”
Yesus Kau kebenaran
Yang menyelamatkanku
Kau memb'rikanku hidup dan pengharapan
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Ku ikut kehendak-Mu
Ku perlu anug'rah-Mu
Kunyatakan janjiku kepada-Mu
Reff : Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu
Hatiku tetap, tetap menyembah-Mu
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu
S'lama ku hidup, ku hidup bagi-Mu
Mataku tetap, tetap memandang-Mu
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu
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 gereja-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 menolong setiap suami istri dan anak-anak dapat mempraktekkan
prinsip-prinsip kasih seperti Tuhan Yesus dengan jemaat-Nya dan sebaliknya.
b. Berdoa agar Tuhan memulihkan hati setiap anggota keluarga dari segal Tindakan yang
melukai mereka supaya mereka dapat mengasihi dan menghormati sesama anggota
keluarga.
c. Berdoa agar Tuhan melimpahkan kasih-Nya ke atas setiap pribadi di Indonesia agar
mereka mau menerapkan prinsip-prinsip kasih seperti Tuhan Yesus dan jemaat-Nya.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kita berlimpah-limpah. Amin.
================================ IBADAH SELESAI ===============================
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