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PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 13 JUNI 2021 

 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapankan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluya, terpujilah Tuhan dan Bapa kita yang di dalam Kristus Yesus senantiasa 
menyertai kita dan menuntun kita berjalan di jalan-Nya yang rata.  
Mari kita menyanyikan pujian: “Smua Baik”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Dari semula 
T'lah Kau tetapkan 
Hidupku dalam tangan-Mu 
Dalam rencana-Mu Tuhan 
 
Rencana indah 
T'lah Kau siapkan 
Bagi masa depanku 
Yang penuh harapan 
 
Reff : S'mua baik, s'mua baik 

Apa yang t'lah Kau perbuat di dalam hidupku 
S'mua baik, sungguh teramat baik 
Kau jadikan hidupku berarti 
 

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

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

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Mari kita bersukacita karena kasih setia-Nya yang tak pernah habis atas kita dengan pujian: 
“Allah Itu Baik”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Allah itu baik, sungguh baik bagiku 
Ditunjukkan-Nya kasih setia-Nya 
Dia menyediakan yang kuperlukan 
Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan 
Menyatakan kebaikan-Nya padaku 
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Reff:  Kasih setia-Nya tak pernah berubah 
       Dulu s'karang dan s'lamanya 
      Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya 
        Yesusku luar biasa 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian: 
“Kusiapkan Hatiku Tuhan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kusiapkan hatiku Tuhan 
'Tuk dengar firman-Mu saat ini 
'Ku sujud menyembah-Mu Tuhan 
Masuk hadirat-Mu saat ini 
 
Curahkan urapan-Mu Tuhan 
Bagi jemaat-Mu saat ini 
Kusiapkan hatiku Tuhan 
'Tuk dengar firman-Mu 
 
Reff: Firman-Mu Tuhan tiada berubah 

Dahulu sekarang selama-lamanya 
Tiada berubah 
 
Firman-Mu Tuhan penolong hidupku 
Hatiku telah siap Tuhan 
'Tuk dengar firman-Mu 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “GENERASI ANAK PANAH” 

Ayat Bacaan : Mazmur 127:4-5. 
 
Masa depan anak-anak ada di tangan orang tua. Sadar atau tidak, tanpa kegigihan orang tua 
menyiapkan jalur yang akan dilewati setiap masa kehidupan, anak tidak akan berhasil di 
kemudian hari. Orang tua perlu menyiapkan pendidikan yang baik agar anak-anak berada di 
lingkungan yang mendorongnya untuk bertumbuh. Bila kita lihat beberapa anak muda yang 
sukses membangun bisnisnya adalah karena mereka mendapatkan pendidikan yang baik.  
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Bagaimana membangun generasi anak panah? 
 

I. ORANG TUA YANG MENDIDIK ANAK (4). 
 

Renungan dan Pesan: 

✔ Sebaik apapun pengajaran di sekolah, tentu urusan karakter anak adalah tanggung 
jawab orang tua.  

✔ Sebaik apapun desain pembelajaran dalam Sekolah Minggu, tetaplah tugas utama 
mendidik anak, terletak di pundak orang tua.  

✔ Seperti dibahas dalam minggu sebelumnya bahwa orang tua harus mendidik anak untuk 
takut akan Tuhan.  

✔ Dalam hal lain pun, pembentukan anak paling penting pada usia 0-5 tahun berarti 
menjadi tanggung jawab orang tua.  

✔ Didikan yang baik tentu akan menjadikan seorang anak menjadi bijak dan berdampak di 
masa depannya. 

 

II. ORANG TUA YANG MENGARAHKAN ANAK (4). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Anak-anak memang zaman ini memang memiliki keinginan untuk menentukan masa 
depannya sendiri.  

✔ Sudah bukan zamannya orang tua memaksakan kehendak atau jurusan pada anak-anak.  

✔ Lalu apakah orang tua berdiam diri dalam persiapan masa depan anak?  

✔ Tentu saja orang tua tetap memegang peranan penting untuk mengarahkan masa depan 
anak.  

✔ Teladan hidup, didikan, mainan, serta lingkungan seperti apa yang diberikan orang tua 
pada anak akan menentukan masa depan anak. 

 

III. ORANG TUA YANG MELIHAT ANAKNYA BERHASIL (5). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Melihat anak-anak berhasil merupakan satu kebanggaan orang tua, dan juga adalah 
reward setelah pengorbanan yang dilakukan bertahun-tahun oleh orang tua untuk anak-
anaknya.  

✔ Tetapi hal ini janganlah menjadi ambisi yang akhirnya membuat sang anak menjadi 
tertekan.  

✔ Orang tua tetap harus memberikan ruang untuk anak berkreasi dan memilih hal yang 
disukainya.  

✔ Hanya tentu arahan dan nasihat perlu terus diberikan, agar anak-anak tidak salah ambil 
jalan.  
 

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

Mari kita menaikkan pujian: “Sperti Bapa Sayang Anak-Nya” 
Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu 
Nyata sungguh perlindungan-Mu 
Tak satu kuasa mampu pisahkan 
Aku dari kasih-Mu 

 
Bapa, ajarku s'lalu hormati-Mu 
Ajarku turut perintah-Mu 
B'rikanku hati 'tuk menyembah-Mu 
Dan bersyukur s'tiap waktu 
 
Reff: S'perti Bapa sayang Anak-Nya   

Demikianlah Engkau mengasihiku 
     Kau jadikan biji mata-Mu 
     Kau berikan s'mua yang ada pada-Mu 

 
S'perti Bapa sayang Anak-Nya 
Demikianlah Kau menuntun langkahku      
Hari depan indah Kau beri 
Rancangan-Mu yang terbaik bagiku 
 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Karena berkat dan kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita untuk 
mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejaNya. 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 membangkitkan generasi yang hidup benar dan berhasil di dalam 
menggenapi panggilan Tuhan.  

b. Berdoa agar Tuhan memampukan setiap orang tua untuk mengasihi dan mendidikan 
anak-anak mereka dijalan Tuhan.  

c. Berdoa agar Tuhan mengasihi generasi muda dan menyelamatkan mereka menjadi 
pembuat sejarah Kerajaan Allah di bumi. 
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PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-
lamanya. Amin. 
 

================================ IBADAH SELESAI =============================== 


