TATA IBADAH KELUARGA
Rabu, 27 Mei 2020
Sapaan
P.L. 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. . .
. . . . . saat teduh
Ajakan Beribadah
P.L. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya
serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita.
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian GB 12 : 1-2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”
1

2 Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu.
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu.
T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu.
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.
Doa Pembukaan
P.L. . . . . . . . . . .
Mazmur Pujian : MAZMUR 19 : 8-11
Nyanyian GB 62 : 1 & 5 “SIAPA YANG BERPEGANG”
1 Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan setia mematuhi-Nya.
Hidupnya mulia dalam cah’ya baka
bersekutu dengan Tuhannya.
Ref. : Percayalah dan pegang sabda-Nya:
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!
5 O, betapa senang hidup dalam terang
beserta Tuhan di jalan-Nya,
jika mau mendengar serta patuh benar
dan tetap berpegang pada-Nya.

Ref. :

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
 Doa mohon Bimbingan Roh Kudus
 Bacaan Alkitab : AMOS 2 : 4-5
 Khotbah : “MENOLAK TAURAT, MENOLAK KETERATURAN HIDUP”
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian GB 69 : 1-2 “KUMULAI DARI DIRI SENDIRI”
1 Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.
Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku,
berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar.
Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.

2 Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku Firman-Mu.
S'lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu.
Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.
Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik.
Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu.
Walau 'ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.
Doa Syafaat & Syukur Persembahan
P.F.
.....
PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
P.F. . . . . .
Nyanyian PKJ 185 : 1-2 “TUHAN MENGUTUS KITA”
1 Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Ref. : Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umatNya.
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan namaNya.
2 Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Berkat
P.F.
.....
Nyanyian “BAPA T’RIMAKASIH”

Ref. :

