PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE
MINGGU, 25 JULI 2021

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Halelluia, Tuhan adalah Allah yang melakukan pekerjaan besar atas umat manusia.
Tidak ada yang sukar bagi Dia. Selalu ada pertolongan. Pasti ada pemulihan di dalam Dia.
Mari kita nyatakan keyakinan kita dengan menyanyikan pujian: “Bagi Tuhan Tak Ada Yang
Mustahil”. (Boleh pilih lagu yang lain).
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

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN
Hari ini kita akan bersukcita bersama-sama dengan Surga, karena sukacita rumah Bapa surgawi
ada ditengah-tengah kita memberi kekuatan dan pengharapan didalam kita. Amin
Mari bernyanyi dan bersuka dihadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Trima Sukacita
Surga”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
T'rima sukacita Surga
Itulah kekuatan bagi jiwa
Ku dapat rasakan kasih-Nya
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Di tengah badai yang bergelora

T'rima sukacita Surga
Itulah kekuatan bagi jiwa
Ku dapat saksikan kuasa-Nya
Taklukkan badai yang bergelora
Reff:

Haleluya, Kau ada dalam hatiku
Takkan patah semangatku
Takkan hilang kekuatanku
Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu
Sukacita Surga nyata penuhiku

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Allah adalah Tuhan yang menyertai umat- pilihan-Nya dan bersama dengan Dia.
Kita percaya perkara yang besar pasti Tuhan buat diantara kita karena Roh Allah telah diberikan
kepada kita. Amin.
Mari kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian: “Roh Kudus
Hadir Disini”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Roh kudus hadir disini
Mengalir di Bait Suci
Perkara ajaib pun terjadi
Kuasa mujizat nyata
Karna Roh Allah sedang bekerja
Reff:

Tiada yang mustahil
Dan tiada yang sukar
Bila Roh Allah turut bekerja
Tiada yang mustahil
Bagi orang percaya
Bila Roh Allah turut bekerja
Diantara kita

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “MENABUR KEBAJIKAN”
Ayat Bacaan : Matius 25:41-46
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Jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan, apakah kita dapat melihat orang yang kesulitan di
sekitar kita? Tuhan Yesus mengatakan “Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang
terkutuk, . . . Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan.” Wow! Jadi benar walau
hari ini kondisi kita sulit atau tidak sebaik sebelumnya, tetap tanggung jawab menanggung
beban sesama harus dilakukan kita sebagai orang percaya.
Hal-hal yang harus kita lakukan agar tidak ditolak Tuhan:
I. BANTU ORANG YANG KEKURANGAN (Ay. 42).
Renungan dan Pesan:
✔ Bantuan berupa semangat, kata motivasi, dan doa akan kalah dengan kepedulian.
✔ Kepedulian adalah bantuan yang tepat dengan apa yang orang butuhkan.
✔ Orang yang sulit akan lebih sukacita jika dibantu dengan sembako daripada hanya
sekedar doa.
✔ Mungkin hari ini di meja makan kita masih ada sisa makanan tetapi di keluarga lain ada
yang di meja makannya tidak tersedia makanan.
II. BERI TUMPANGAN (Ay. 43).
Renungan dan Pesan:
✔ Memberi tumpangan bukan hal yang mudah, apalagi di era pandemi.
✔ Benar, kita tidak akan semudah itu membawa orang dengan kendaraan kita apalagi
mobil. Sebab kita tidak tahu kondisi orang tersebut.
✔ Memberi tumpangan tempat tinggal di kota besar lebih sulit lagi konteksnya.
✔ Tetapi kita tetap masih bisa membayarkan tempat penginapan yang terjangkau bagi
orang yang membutuhkan.
III. KUNJUNGI ORANG YANG SAKIT (Ay. 43).
IV.
Renungan dan Pesan:
✔ Kunjungan orang sakit yang biasa dilakukan juga, tidak mudah untuk dilakukan dalam
era pandemi.
✔ Tetapi Puji Tuhan kita dapat mengunjungi secara virtual lewat telepon atau video call.
Atau sekedar mengirimkan voice note untuk orang yang sedang sakit.
✔ Hal ini saya lakukan dan mendapatkan umpan balik yang luar biasa dari orang-orang
yang sedang sakit, khususnya terkena Covid-19.
✔ Karena mereka bukan hanya sakit secara fisik tapi membutuhkan dukungan mental dan
kekuatan rohani untuk melewati masa karantina dan isolasi mandiri.
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(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis).

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN
Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia selalu menyertai kita. Dia bahkan
melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama kita. Mari kita mensyukuri Firman Tuhan
menaikkan menaikkan pujian: “Bersama-Mu Bapa Kulewati Semua”
Engkau ada bersamaku, di setiap musim hidupku
Tak pernah Kau biarkan, Ku sendiri
Kekuatan di jiwaku, adalah bersama-Mu
Tak pernah kuragukan, Kasih-Mu
Reff:

Bersama-Mu Bapa, Kulewati semua
Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Anugrah-Mu besar, melimpah bagiku

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

PERSEMBAHAN
PEMIMPIN: Puji Tuhan… Karena berkat dan kasih Tuhan senantiasa ada atas kita, maka kita
pasti dicukupi segala kebutuhan kita. Mari kita bawa 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 menambahkan kesadaran dan pemahaman kita akan kasih dan
kepedulian kepada sesama.
b. Berdoa agar Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh didalam kasih Allah Bapa.
c. Berdoa agar Tuhan menambahkan kepedulian sosial kepada masyarakat Indonesia.
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PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah dicurahkan didalam hati kita semua, memberi kita
kekuatan dan kepastian bahwa apa yang Dia janjikan pasti Dia kerjakan. Amin.
================================ IBADAH SELESAI ===============================
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