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       PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 24 Oktober 2021 

 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Halleluiah, sukacita sekali hari ini kita dipersekutukan dalam Ibadah Rumah. Kita 
percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa hadir dan hadirat-Nya ada di tengah kita.  
 
Mari bersama kita naikkan pujian: “Kemenangan Terjadi Di Sini”  
(Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kumenyembah dalam kudus hadirat-Mu 
Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa 
Kekuatanku hanya dalam Hadirat-Mu 
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 

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

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

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Siapakah Allah selain Allah kita! Dialah yang berperang ganti kita. Karena Dia kita memiliki 
keberanian menghadapi semua. Halleluiah. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur 
dengan pujian: “S’gala Puji Syukur”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

S'gala puji syukur 
Hanya bagi-Mu Tuhan 
Sebab Kau yang layak dipuja 
Kami mau bersorak 
Tinggikan Nama-Mu 
Haleluya 
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Reff: Soraklah Haleluya 

Soraklah Haleluya 
Haleluya 
Soraklah Haleluya 
Soraklah Haleluya 
Haleluya 

layvolume00:00/02:58TruvidfullScreen 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 

PEMIMPIN: Firman Tuhan adalah kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari tipu 
muslihat si Jahat. Untuk itu mari kita sambut Firman-Nya dengan menyanyikan pujian: 
“Bersama Mu Bapa Kulewati Semua”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Engkau ada bersamaku 
Di setiap musim hidupku 
Tak pernah Kau biarkan 
Ku sendiri 
 
Kekuatan di jiwaku  
Adalah bersama Mu 
Tak pernah kuragukan 
KasihMu 

 
Reff:  Bersama Mu Bapa kulewati semua 

Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku 
Engkau yang bertindak memberi pertolongan 
Anugrah-Mu besar melimpah bagiku 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “PEWARTA KABAR BAIK DI ERA DIGITAL” 

Ayat Bacaan : Matius 24:14 

 

Melalui media online dan media sosial kita dapat menyampaikan kabar baik ini. Setiap postingan 

kita setidaknya menggugah rasa penasaran orang lain terhadap Injil.  

 

Lalu berita apa yang harus kita sampaikan?  
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I. BERITA YANG BERISI TENTANG KERAJAAN ALLAH. 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Beritanya harus menceritakan tentang Kerajaan Allah.  

✓ Kita bisa menjelaskan apa itu Kerajaan Allah? Kapan datangnya? Bagaimana kita dapat 

mencapai ke sana? Mengapa kita harus mencapai kerajaan Allah?  

✓ Dengan menceritakan tentang hal itu di dalam sosial media kita, akan membuat orang-

orang penasaran dengan Kerajaan Allah.   

 
 

II. BERITA YANG DIBUTUHKAN SEMUA MANUSIA. 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Di tengah pandemi yang ada tentu kebutuhan akan kasih kepada sesama meningkat.  

✓ Waktu dalam kondisi baik, semua orang sibuk dengan urusan pribadi.  

✓ Tetapi seharusnya saat krisis, setiap manusia, apalagi orang percaya, memiliki kasih kepada 

sesama manusia.  

✓ Kasih yang kita beritakan dengan tindakan, jangan lupa untuk diberitahu sumbernya.  

 
 

III. BERITA YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SEMUA MURID-NYA. 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ Karena hidup kita adalah testimonii terbaik dari kebaikan Tuhan, siapa itu Tuhan, betapa 

besar anugerah Tuhan.  

✓ Orang-orang di luar Kristen mungkin tidak mengerti, atau orang Kristen sendiri sulit 

mengerti tentang anugerah ini jika mengalami kehidupan yang sulit.  

✓ Tetapi jika kita dapat membagikan kesaksian kita, maka orang-orang akan lebih mudah 

mengenali kebaikan Tuhan.  

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kesetiaan dan kesediaan untuk mengasihi dan melayani, adalah sikap hidup kita anak-anak 
Bapa Surgawi. Mari kita bersama menaikkan pujian: “Tangan Tuhan (Pelangi Kasih-Nya)” 

 
Apa yang kau alami kini, 
Mungkin tak dapat engkau mengerti. 
Satu hal tanamkan di hati, 
Indah semua yang Tuhan beri. 
 
Reff: 

Tangan Tuhan sedang merenda, 
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Suatu karya yang agung mulia. 
Saatnya kan tiba nanti, 
Kau lihat pelangi kasih-Nya. 

 
Tuhanmu tak akan memberi, 
Ular berbisa pada yang minta roti. 
Cobaan yang engkau alami, 
Tak melebihi kekuatanmu. 

 
Reff: 

Tangan Tuhan sedang merenda, 
Suatu karya yang agung mulia. 
Saatnya kan tiba nanti, 
Kau lihat pelangi kasih-Nya. 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Orang bisa memberi tanpa mengasihi; tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa 
memberi. Dengan hati yang mengasihi, mari kita bawa 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 Tuhan menambahkan pemahaman dan kesadaran kita akan Kerajaan Allah. 

b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kemampuan kita untuk mewartakan Kerajaan Allah baik 
secara langsung ataupun melalui media digital. 

c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan, kekebalan/imunitas dari virus Covid 19 
kepada umat manusia di bumi ini.  

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Kristus Yesus serta penyertaan Roh Kudus dicurahkan di 
dalam setiap kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


