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PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 26 Desember 2021 

 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Allah kita luar biasa, haleluia. Hari ini kita sudah berada di hari Minggu terakhir tahun 
2021. Dan sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru 2022. Sungguh Tuhan tidak pernah 
tinggalkan kita dan kita percaya Dia tetap Allah dan Bapa yang setia kepada anak-anak-Nya. Karen 
itu kita mau lebih lagi mendekat, melekat kepada-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita 
nyanyikan  pujian: “Kaulah Harapan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Bukan dengan kekuatanku 
Ku dapat jalani hidupku 
Tanpa Tuhan yang di sampingku 
'Ku tak mampu sendiri 
Engkaulah kuatku 
Yang menopangku 
 
Reff :  Ku pandang wajahMu dan berseru 

Pertolonganku datang dari-Mu 
Peganglah tanganku 
Jangan lepaskan 
Kaulah harapan dalam hidupku 

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Segala sesuatu di bumi ini tidak ada yang baru kata pengkhotbah. Hanya satu yang selalu baru 
yaitu: KASIH ALLAH. Haleluia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Amin.   
Mari kita puji dan tinggikan Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Allah Sumber Kuatku”.  (Boleh 
lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Hanya kau milikku di surga 
Tiada yang kuingini di bumi hanya Kau 
Tak kuandalkan kekuatanku 
Namun yang pasti kau tetap s'lamanya 
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Reff:     Allah sumber kuatku 
Allah sumber kuatku 
Allah sumber kuatku dan bagianku 
S'lamanya (2x) 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Hidup yang berbuah adalah hidup yang melekat kepada Pokok Anggur Yang Benar 
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dari pada-Nya kita menerima nutrisi kehidupan Ilahi. Mari kita 
sambut Firman Tuhan hari ini dengan menaikkan nyanyian pujian: “Engkau Alasan Ku Hidup”. 
(Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Ku hidup karna anugrah-Mu 
Tiada satupun 
Dapatku banggakan 
Semua karena cintaMu 
Ini hidupku, pimpin jalanku 

KasihMu mengubah hidupku 
Kau memilihku 
s'lamatkan hidupku 
Semua karena cintaMu 
Ini hidupku, pimpin jalanku 

 
Reff:  Yesus, pegang erat tanganku  

Ku tak dapat hidup 
Di luar kasihMu 
Bapa, jangan tinggalkan aku 
Engkau alasan s'lama ku hidup 

 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “PEMELIHARAAN-NYA SEMPURNA” 

Ayat Bacaan : MAZMUR 23:1-6 

 
Daud adalah seorang gembala yang bertanggung jawab; dia memberi makan domba-dombanya dengan 
tekun, menjaga mereka dari mara bahaya dan selalu tidak membiarkan dari domba-dombanya yang 
tersesat. Oleh sebab itu Daud sangat yakin sekali kalau Tuhan adalah gembala yang pasti lebih baik dari 
apa yang dia lakukan.   

 
Pemeliharaan Tuhan meliputi: 
 

I. MEMBERIKAN KECUKUPAN (Maz 23:1-2) 
 

Renungan dan Pesan: 
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✓ Daud meyakini bahwa dia tidak akan  kekurangan apa-apa. Karena dia yakin Tuhan membawa 
kepada tempat yang banyak makanannya atau air yang berlimpah. Ini mengandung makna  bahwa 
Tuhan menjamin  akan memberikan kecukupan akan kebutuhan dasar Daud.   

 

II. MEMBERIKAN KESEGARAN (Maz 3:3) 
 

Renungan dan Pesan: 
✓ Gembala yang baik akan memberikan kesegaran bagi domba-dombanya. Ia sendiri membuat 

Daud tetap bersemangat dan memperoleh kekuatan yang baru ketika dia dalam kesulitan dengan 
cara mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia pun menuntunnya agar hidup dalam kebenaran dan 
dalam kehendak-Nya, sehingga Daud tetap mengalami kesegaran dan kebenaran-Nya 

 

III. MEMBERIKAN PERNYERTAAN (Maz 23:4) 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ Dalam keadaan tertekan, terasa tidak ada jalan keluar, tetapi di saat seperti itu, Daud merasakan 

penyertaan Tuhan. Bahkan Daud bisa berkata “dalam masa yang paling kelam dalam hidupnya” 

yang penting Tuhan beserta, itu sudah cukup. Itu yang menjadi penghiburannya. 
 

IV. MEMBERIKAN MASA DEPAN (Maz 23:5-6) 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ Daud menyadari bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi hidupnya, bahkan masa 

depannya.  Dia melukiskan bahwa sepanjang hidupnya kebajikan dan kemurahan belaka yang 
mengikutinya; tidak ada yang buruk yang dirancangkan oleh Tuhan. Bahkan di hadapan musuhnya 
pun, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik baginya. 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Yesus Kristus Sang Putra Bapa yang mencukupkan dan memelihara kita, Ia memberikan masa 
depan gemilang kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian: “Bejana-Mu” 

Kekuatan di jiwaku 
Ketenangan batinku  
Ada dalam hadiratMu  
Ku menyembahMu  
Tersungkur ku dikakiMu  
Rasakan hadirat-mu  
Tak ‘kan ku melepaskan-Mu  

Reff :  Kau cahaya bagiku 
   Mengiring-Mu seumur hidupku  
   Masuk dalam rencana-Mu bapa  
   Pikiranku, kehendakku, kuserahkan pada-Mu  
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   Harapanku hanya di dalam-Mu  
   Ku ‘kan teguh bersama-Mu tuhan  
   Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu  

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 mati kita dukung pekerjaan Tuhan di gereja kita dengan membawa korban syukur kita 
kehadapan 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 kepada kita kerinduan untuk mengenal (mengalami) 
Dia, Allah sang pemelihara. 

b. Berdoa agar melalui pemeliharaan Tuhan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. 

c. Berdoa agar Tuhan semakin ditinggikan dan banyak orang datang mendekat kepadanya 
dengan percaya dan diselamatkan. 

 

 

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 =============================== 

 


