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    PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 02 JANUARI 2022 

 
 
 
 

  PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita putra-putri terkasih-Nya.  
Dalam Ibadah Rumah hari ini, mari kita nyatakan keyakinan kita akan hari depan yang penuh 
pengharapan,  dengan menyanyikan pujian: “Bapa Engkau sungguh baik”. (Boleh pilih lagu 
yang lain). 

 
Bapa Engkau sungguh baik 
KasihMu melimpah di hidup ku 
Bapa ku berterima kasih 
BerkatMu hari ini yang Kau sediakan bagi ku 
 
Reff: Ku naikkan syukur ku buat hari yang Kau bri 

Tak habis habisnya kasih dan rahmatMu 
Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganMu 
Besar setiaMu di sepanjang hidup ku 

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Dari sejak semula Allah telah memilih dan menetapkan kita menjadi umat pilihan-Nya agar 
kemuliaan-Nya dinyatakan kepada bangsa-bangsa. 
Mari bersukacita di hadapan-Nya dengan menyanyikan pujian: “Sbab Tuhan Dia baik”.  (Boleh 
lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).  

 
Mari masuk gerbangNya 
Dengan hati bersyukur 
HalamanNya dengan pujian 
 
Penuhi baitNya 
Dengan nyanyian syukur 
HadiratNya p'nuh sukacita 
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Reff:  Sbab Tuhan Dia baik 
dan anugrahNya kekal 
Selama-lamaNya Amin 
2x 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan mendengarkan sharing Firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sambut 
dengan pujian: “Ku Bersyukur Bapa”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 

Banyak yang Kau perbuat 
Didalam hidupku 
Rancangan indahMu 
Terjadi di hidupku 
 
Bapa yang mengerti 
Segala yang kuperlu 
KasihMu sempurna 
Nyata dalam hidupku 
 
Reff: Kubersyukur Bapa, 

Kubersyukur Tuhan 
Buat kasih setiaMu 
Didalam hidupku 
Kubersyukur 

 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “MEMBANGUN KESEHATAN ROHANI” 

Ayat Bacaan : 1 PETRUS 1:22-25. 

 

Bagi orang percaya ada beberapa nasihat yang diajarkan Tuhan melalui rasul Petrus dalam 
bacaan kita hari ini. Rasul Petrus menginginkan orang-orang percaya di perantauan tetap sehat 
secara rohani, dalam artian hidup kudus, prima secara rohani dan tetap memiliki hubungan yang 
baik dengan Tuhan.  
 
Ada tiga hal yang diajarkan rasul Petrus: 
 
1. SADARI: HIDUP DI BUMI INI SEMENTARA (ay. 24) 
Petrus menyampaikan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput dan bunga di padang, 
yang hari ini ada, besok sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kalau kita menyadari bahwa hidup di 
dunia ini hanya sementara dan tidak lama, maka alangkah baiknya diisi untuk tujuan yang kekal 
dan bisa berdampak bagi orang lain. Seperti tanaman bunga, meskipun hanya sebentar tapi 
keindahannya membuat orang mengagumi dan memuliakan Allah Sang Pencipta.  
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2. TERIMA: FIRMAN ALLAH YANG KEKAL (ay. 23, 25) 
Manusia yang hidup dalam dosa mustahil akan memiliki hidup yang berbahagia dalam kekekalan. 
Firman Allah itu hidup dan kekal. Tuhan berjanji setiap orang yang menerima firman Tuhan akan 
dilahirkan kembali dan memiliki kekekalan dari Allah yang kekal. Dan orang tersebut akan 
memelihara kehidupan rohaninya agar tetap sehat dan menyenangkan Bapa.  
 
3. LAKUKAN: KASIH PERSAUDARAAN YANG TULUS (ay. 22) 
Langkah berikut agar memiliki rohani yang sehat adalah mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih 
yang sejati telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Dan ketika orang 
yang percaya itu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain, maka kasih Allah akan semakin 
sempurna dalam diri orang tersebut. 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kita dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Dengan bekerja kita memuliakan nama Tuhan. Mari 
kita bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Mari 
kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Bagaikan Bejana”. 
 

Bagaikan Bejana Siap Dibentuk 
Demikian Hidupku Ditangan-Mu 
Dengan Urapan Kuasa Roh-Mu 
Ku Dibaharui Selalu 
 
Jadikan Ku Alat Dalam Rumah-Mu 
Inilah Hidupku Di Tangan-Mu 
Bentuklah S’Turut Kehendak-Mu 
Pakailah Sesuai Rencana-Mu 
 
Reff: Ku Mau S’Perti-Mu Yesus 

Disempurnakan Selalu 
Dalam Segenap Jalanku 
Memuliakan Nama-Mu 

 
PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dan 
menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah menjadi korban persembahan pendamaian 
dosa-dosa kita melalui PERJAMUAN KUDUS. (Lakukan Perjamuan Kudus sesuai dengan 
petunjuk yang telah diberikan.) 
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PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Alkitab berkata ada orang yang menabur sedikit tetapi kekurangan dan yang 
menabur banyak berkelimpahan. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan hati yang 
rela karena Allah telah memberkati kita. 
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 menyembuhkan dan memulihkan kesadaran dan pemahaman kita, 
bahwa dalam bekerja kita harus bersyukur kepada Tuhan.  

b. Berdoa agar Roh Kudus memulihkan kemampuan kita untuk memiliki komitmen 
berserah kepada Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan.  

c. Berdoa agar kita memiliki roh yang luar biasa/ spirit of excellent dalam hidup kita, 
sehingga apa yang kita kerjakan memuliakan Tuhan. Amin. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Damai Sejahtera dan Pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus menghibur dan 
menguatkan saudara semua hidup sebagai surat Kristus uang terbuka. Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


