PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE
MINGGU, 04 JULI 2021

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Shalom kekasih-kekasih Kristus yang luar biasa; oleh karena kasih-Nya yang besar
kita senantiasa dapat menikmati berkat dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Mari bersamasama kita mendekat kepada-Nya dengan menyanyikan pujian: “Engkaulah Kekuatanku”. (Boleh
pilih lagu yang lain).
Engkaulah kekuatanku
Tempat perlindunganku
Saat badai menerpa
Aku tak akan goyah
Aku tak akan goyah
Sbab Kau sertaku
Reff:

Sejauh langit dari bumi
Begitu besarnya kasih-Mu
Penuhi hati kami yang rindu
Menyembah-Mu Yesus
Sejauh langit dari bumi
Begitu besarnya kasih-Mu
Kaulah Tuhan, kekuatan-Ku, sukacita-Ku

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN
Tidak ada Tuhan yang besar selain Allah kita. Dialah perlindungan kita. Dialah sumber kekuatan
bagi semua umat-Nya. Sebab kasih-Nya sempurna dan kekal kepada kita. Mari bersukacita
dengan menaikkan pujian: “Kaulah Kuatku”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
Meskipun musuh di depanku
Rintangan menghadang langkahku
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Ku tahu sungguh Engkau bersamaku
Beribu rebah di kiriku
Berlaksa di sisi kananku
Ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku
Tak 'kan pernah goyah keyakinanku
Pada diri-Mu Yesus Tuhanku
Tiada yang seperti diri-Mu
Kaulah kuatku kebanggaanku
Gunung batu dan keselamatanku
Kuat tangan-Mu perlindunganku
Kaulah Allah sumber kemenanganku

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Dengan hati yang haus dan lapar akan suara-Nya, kita akan sambut Firman Tuhan
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

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “HIKMAT UNTUK HIDUP SUKSES”
Ayat Bacaan : Ulangan 30: 14-16
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Tuhan adalah sumber hikmat, oleh sebab itu Salomo menyampaikan firman Allah bahwa
permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN. Kalau kita hormat akan TUHAN maka hikmat akan
ada dalam kehidupan kita.
Bagaimana agar kita memiliki hikmat untuk hidup sukses? Ada beberapa yang akan kita
perhatikan sesuai yang tercatat dalam Kitab Ulangan 30:15-16.
I. DEKATLAH DENGAN TUHAN SANG PEMBERI HIKMAT (Ay. 15)
Renungan dan Pesan:
✔ Menurut ayat ini yang memberi kehidupan dan keberuntungan itu siapa? Ya, TUHAN
sendiri! Dialah yang bisa memberikan keberhasilan bagi setiap orang.
✔ Kalau demikian maka tidak ada jalan lain untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan ini
adalah dekat dengan TUHAN sendiri.
✔ Dialah yang akan memberi hikmat untuk meraih keberhasilan demi keberhasilan.
Mintalah hikmat daripada-Nya (Yak. 1:5).
II. HIDUPLAH DALAM FIRMAN ALLAH, SUMBER HIKMAT (Ay. 14, Mzm 19:8)
Renungan dan Pesan:
✔ Kita percaya tokoh-tokoh besar Kristen berhasil dalam hidupnya karena bergaul dengan
Firman Tuhan. Itu sebabnya mereka bisa dipakai dengan hikmat yang luar biasa
membawa dampak yang besar selama hidupnya.
✔ Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan
merenungkan Firman Tuhan siang dan malam maka kita akan terus menerima hikmat
serta tuntunan Tuhan dalam hidup kita.
✔ Tidak ada pengetahuan, ilmu, pengajaran yang ada di dunia ini yang bisa menyamai
Firman Tuhan.
III. KASIHILAH TUHAN SANG PEMBERI HIKMAT (Ay.16)
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Renungan dan Pesan:
✔ Seseorang yang mengasihi Tuhan, pasti dia menuruti apa yang diperintahkan-Nya
dengan penuh sukacita.
✔ Karena kasih, seseorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihinya,
termasuk hal-hal yang sulit dia lakukan.
✔ Kunci seseorang hidup berhasil dan diberkati Tuhan adalah mengasihi Tuhan.
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis).

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN
Haleluia, Firman yang luar biasa hari ini, meneguhkan keyakinan kita bahwa Mujizat Allah
adalah harapan kita yang pasti. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian: “Mujizat Itu
Nyata”
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan
Semua dapat Kau lakukan
Apa yang kelihatan mustahil bagiku
Itu sangat mungkin bagi-Mu
Reff:

Disaatku tak berdaya
Kuasa-Mu yang sempurna
Ketika ku percaya
Mujizat itu nyata
Bukan karna kekuatan
Namun Roh-Mu ya Tuhan
Ketika ku berdoa
Mujizat itu nyata

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

PERSEMBAHAN
PEMIMPIN: Allah adalah “Penyedia” yang ajaib. Dia menyediakan segala yang kita perlukan
dengan murah hati. Karena itu mari kita bawa “Persembahan” kepada-Nya dengan hati yang
bersyukur; karena Dialah sumber berkati kita.
Mari berdoa:…….
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).
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DOA SYAFAAT
PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:
a. Berdoa agar Tuhan menambahkan kerinduan kepada kita untuk senantiasa tinggal dekat
kepada Tuhan, sumber hikmat bagi kita semua.
b. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kesuksesan kepada kita oleh karena hikmat Allah,
bukan hikmat dunia.
c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan hikmat-Nya bagi para pemimpin Gereja, kota dan
Bangsa agar dapat menangani permasalahan Covid 19.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Turunlah atas kita semua, berkat, kekuatan dan pemeliharaan yang ajaib dari Allah Bapa, Sang
Putra dan Roh Kudus; mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua
kalinya.
================================ IBADAH SELESAI ===============================
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