PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE
MINGGU, 28 FEBRUARI 2021

PERSIAPAN
Persiapankan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Puji Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Dan dimana ada kasih ini
melenyapkan ketakutan kita. Sebab itu mari kita mendekat kepada Tuhan dengan keberanian
kasih dengan menyanyikan pujian: “Ku Kagum Akan Engkau”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Kau sungguh indah tiada taranya
Sungguh menakjubkan
Sungguh ajaib 'tuk dimengerti
Lebih dari s'mua yang ada
Hikmat-Mu tiada terselami
Kasih-Mu dalam tak terduga
Kau sungguh indah tiada taranya
Mulia dan berkuasa
Reff:

Ku kagum hormat akan Engkau
Ku kagum hormat akan Engkau
Kau Allah yang layak dipuji
Ku kagum akan Engkau

(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan).
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).

PUJIAN BAGI TUHAN
Oleh karena kasih Allah yang besar dan kekal atas kita, maka kita ada hingga hari ini. Mari
bersukacita dan menari dihadapan-Nya dengan menaikkan pujian: “Kasih Allah Tak
Berkesudahan”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
Kasih Allah tak berkesudahan
S'lalu baru setiap pagi
Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
Seumur hidupku
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Reff:

Dengan sukacita ku 'kan menari
Dengan sorak-sorai memuji
Kunaikkan pujian halleluyah
Nyanyi bagi dia Sang Raja
Nyanyi bagi dia Sang Raja
Selamanya

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Mari kita arahkan telingan dan pandangan kita kepada Tuhan untuk menikmati
berkat kebenaran-Nya melalui sharing Firman Tuhan hari ini. Mari kita menaikan 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: “HIDUP SALEH”
Ayat Bacaan : 1 PETRUS 2:1-5
Sebagai umat manusia berdosa seharusnya kita semua mengalami kebinasaan. Tetapi karena
kasih karunia Allah maka kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Itulah
sebabnya hidup kita sekarang sudah bukan sebagai hamba dosa lagi, melainkan sebagai hamba
Allah.
Hal yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah adalah belajar hidup saleh. Hal apa saja yang
harus kita lakukan untuk membangun hidup yang saleh?
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I. HIDUP TAKUT AKAN TUHAN (ay. 1).
Renungan dan Pesan:
✓ Kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita agar tetap kudus dan berkenan kepada
Tuhan.
✓ Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup
menyenangkan hati Tuhan. Percayalah bila kita berusaha hidup menyenangkan hati
Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita Sorgawi akan turun ke atas kita.
II. HIDUP BERGANTUNG AKAN TUHAN (ay. 2).
Renungan dan Pesan:
✓ Seperti seorang bayi yang selalu bergantung pada pertolongan orang tuanya, kita pun
sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup bergantung kepada-Nya.
✓ Artinya sadar bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas dan membutuhkan
pertolongan Tuhan yang tidak terbatas.
✓ Kehidupan yang bergantung kepada Tuhan akan memberikan pertumbuhan secara rohani
yang sehat.
III. HIDUP TAAT KEPADA TUHAN (ay. 3).
Renungan dan Pesan:
✓ Walaupun keselamatan kita tidak bergantung dari perbuatan baik, sudah sepatutnya
setelah kita mengecap kebaikan dan kasih karunia Tuhan maka kita membalas dengan
hidup taat pada-Nya.
✓ Tentunya kita baru bisa hidup taat kepada Tuhan jika kita sudah mengenal pribadi-Nya
dan mengetahui perintah-Nya. Caranya adalah dengan bergaul dengan-Nya, membaca
Alkitab dan merenungkannya setiap hari.
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis).

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN
Hidup yang kita jalani ini adalah hidup karena kasih karunia Allah. Sebab itu sudah sewajarnya
bila kita jalani dengan penuh kasih dan setia kepada-Nya. Mari kita nyatakan komitmen kita
dengan 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: Tuhan memberkati kita dan menyediakan segala yang kita perlukan bahkan lebih
baik dan lebih banyak dari yang kita pikirkan. Untuk itu kita nyatakan iman kita lewat
pemberikan “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 menolong hidup saleh selama ada di dunia ini sebagai tanda kasih
kita kepada Tuhan.
b. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan rasa takut kepada Tuhan atas seluruh bumi supaya
setiap orang dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan.
c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan berkat Kesehatan dan dampak yang besar atas
vaksin Covid 19. Amin.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya Tuhan melimpahkan damai sejahtera dan berkat-berkat-Nya atas kita semua. Amin.
================================ IBADAH SELESAI ===============================
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