TATA IBADAH KELUARGA
DALAM RANGKA BULAN PELKES GPIB

Rabu, 3 Juni 2020

Persiapan
- Doa persiapan
Sapaan
PL
Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih
diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah
keluarga saat ini.
Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah.
Mari bersaat teduh. . . .
MENGHADAP TUHAN
 AJAKAN BERIBADAH
PL
Situasi yang sulit sedang kita alami, pandemi covid-19 tiada berujung, tetapi kiranya
tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama
keluarga dalam rangka Bulan Pelkes GPIB. Karena sesungguhnya: Betapa
menyenangkan, ketika kita datang menghadap Tuhan,untuk beribadah dan untuk
membesarkan nama Tuhan.
Jemaat Betapa menyenangkan, ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama
Tuhan,untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam Firman-Nya.
PL
Marilah kita sujud menyembahNya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan
kita.
Jemaat SEBAB DIALAH ALLAH KITA, DAN KITALAH UMAT GEMBALAANNYA DAN KAWANAN
DOMBA TUNTUNAN TANGANNYA.
PL
Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari ...
 Nyanyian Pembuka : Gita Bakti 244 “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK”
Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, 'ku bert'rimakasih,
berkat-Mu hari ini
yang 'Kau sediakan bagiku.
Kunaikan syukurku buat hari yang Kaub'ri.
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
S'lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu;
besar setia-Mu di s'panjang hidupku.
 DOA PEMBUKAAN
PL
Ya TUHAN, syukur kami naikkan kepadaMu karena kasihMU tiada berkesudahan. Engkau
selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia
kepada-Mu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami.
Sekarang, ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan Ibadah Keluarga, kiranya
Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon, Engkau memimpin

kami dari awal hingga akhir Ibadah ini, sehingga Ibadah ini boleh berkenan di hadapanMu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin.
 MAZMUR PUJIAN

(Mazmur 112 : 1-3)

 Nyanyian Umat : KJ. 362 : 1 – 2 “AKU MILIKMU, YESUS, TUHANKU“
Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suaraMu.
‘Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu.
Refr : Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih daku, raih dan dekatkanlah ... kesisi-Mu, Tuhanku.
Aku hambaMu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia,
hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia. (Refr)
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab : Imamat 18 : 6-30
Renungan
JAWABAN UMAT
PL

Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sambil memberikan persembahan
syukur. . .

 Nyanyian Jemaat : GB. 245 : 1 - 2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN”
Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ‘ku disentuh-Nya.
Giranglah hatiku walau aku cemas. ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya.
Refr : Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,
lebih besar dari kasih yang dunia beri.
Seluruh hidupku ‘ku memuji Tuhan;
‘ku disentuh oleh kasihNya.
Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya.
S’lamanya ‘ku tetap berpegang pada-Nya. ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya. (Refr)
† DOA SYAFAAT + SYUKUR
Pokok Doa:
- Bangsa dan Negara, Tim Medis
- GPIB, FMS, Tim Pelkes GPIB, Jemaat-Jemaat serta pelayanan gereja
- Kehidupan Rumah Tangga dan segala pekerjaan yang dilakukan
- Keluarga para Pelayan yang meninggal karena Covid-19
- Para pelayan dan warga jemaat yang sakit karena Covid-19
- Persembahan syukur.
............... (Diakhiri Doa Bapa Kami dan Doksologi KJ. 475)

PENGUTUSAN 

 AMANAT PENGUTUSAN
PF

Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan
firmanNya dalam kata dan perbuatan dimana saja dan kapan saja.

 Nyanyian KJ. 370 : 1 – 2 “KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS’LAMATKU”
'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya, ke mana juga aku mau mengikutNya.
Sampai aku tiba di neg'ri baka.
Refr : Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
'ku tetap mendengar dan mengikutNya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
ya, ke mana juga 'ku mengikutNya!
'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila 'ku dibimbing tangan Tuhanku.
BERKAT
PF

Semua

Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan:
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan
menyertai kita sekalian.
Amin...Amin...Amin... (KJ. 478a)

