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

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Hale, 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: “Kemurahan Tuhan”
(Boleh pilih lagu yang lain).
Oleh kar'na kemurahan Tuhan
Ku ada sampai hari ini
Oleh kar'na kebaikan Tuhan
Janji-Mu terjadi bagiku
Reff:

Kusembah Kau Tuhan, kumengangkat tanganku
S'lamanya Kau Ajaib bagiku
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
S'lamanya Kau Hebat bagiku

(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. Halleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur
dengan pujian: “Ada Satu Sobatku”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
Ada satu sobatku yang setia
Tak pernah Dia tinggalkan diriku
Diwaktu aku susah, waktuku sendirian
Dia selalu menemani diriku
Reff:

Nama-Nya Yesus, nama-Nya Yesus
Nama Yesus yang menghibur hatiku
Nama-Nya Yesus, namaNya Yesus
Nama Yesus yang menghibur hatikulayvolume00:00/02:58TruvidfullScreen
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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: “Dia
Sanggup”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Yesus Tuhan mulialah nama-Nya
Yesus Allahku besar kuasa-Nya
Dahulu sekarang dan sampai selamanya
Kuasa-Nya tak pernah berubah
Reff:

Dia sanggup, Yesus sanggup
Melakukan perkara yang besar
Dia sanggup, Yesus sanggup
Memulihkan yang terluka
Menyembuhkan yang menderita
Dia sanggup memulihkan hidupmu

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “MENGATASI KEPAHITAN HATI”
Ayat Bacaan : LUKAS 6:27-36
Kata mengasihi yang Yesus pakai di sini adalah agape (unconditional love). Kasih yang tidak
akan bisa kita miliki jika kita belum pernah merasakannya atau mendapatkannya. Hari ini jika
anda telah percaya pada Yesus dan telah merasakan KASIH AGAPE Tuhan yang menyelamatkan
hidup kita, maka hal itulah yang perlu kita lanjutkan kepada orang-orang di sekitar kita.
Agar kita dapat mengatasi kepahitan hati, maka perlu kita belajar untuk:
1. BELAJAR MENGAMPUNI (ay 27-28)
Kita sulit mengampuni karena merasa orang yang bersalah tidak layak untuk diampuni, atau kita
terlalu disakiti untuk dapat mengampuni, atau kita merasa rugi jika mengampuni. Tetapi yang
perlu diingat adalah, sebesar apa pun kesalahan seseorang pada hidup kita, lebih besar
kesalahan kita pada Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kita.
Lebih lagi pengampunan merupakan hadiah terindah yang dapat kita berikan sehingga kita
dimerdekakan dari ketidakbahagiaan.
2. BELAJAR MERENDAKAN HATI (ay. 29-30)
Yesus seperti mengajarkan kita untuk tidak membela hak-hak pribadi yang kita miliki dan selalu
mengalah. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk merendahkan hati dan tidak mementingkan
diri sendiri. Di ayat selanjutnya pun dikatakan perbuatlah apa yang ingin orang lain berbuat
pada kita (ay. 31). Yesus sedang mengajarkan untuk mengasihi sesama, bukan hanya teman,
tetapi termasuk juga musuh.
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3. BELAJAR MENGASIHI (ay. 35-36)
Kasih tidak membedakan apakah orang itu baik atau tidak. Karena kasih seperti itu dapat
diberikan oleh orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Tetapi orang-orang
yang telah hidup di dalam anugerah seharusnya memiliki level kasih yang unconditional atau
tanpa syarat.

(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: “Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil”
Ku yakin saat Kau berfirman
Ku menang saat Kau bertindak
Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu
Ku aman kar'na Kau menjaga
Ku kuat kar'na Kau menopang
Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu
Reff:

Bagi Tuhan tak ada yang mustahil
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin
Mujizat-Nya disediakan bagiku
Ku diangkat dan dipulihkan-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 melawat hati kita sehingga kita bisa belajar mengampuni orang yang
bersalah kepada kita.
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b. Berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sehingga kita memiliki kerendahan hati baik
kepada Tuhan maupun sesama
c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengasihi
sesama dengan ketulusan dan kesungguhan.

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

GEREJA BETHEL INDONESIA

4

