TATA IBADAH KELUARGA
Rabu, 24 Maret 2021
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.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh
Pnt. Ivan G. Lantu. 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”

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
PL
Mari berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu senantiasa melingkupi dan
menyertai hidup kami. Oleh kasih-Mu kami merasakan kedamaian kendati realita hidup tidak
seimbang. Namun apapun yang terjadi, Engkau adalah Bapa yang setia. Kami mohon ampun, ya
Bapa, akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami. Saat ini
bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami hendak menjumpai Tuhan melalui
ibadah keluarga online saat ini. Tuhan tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, dan layakkan
kami untuk berada di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan
bersyukur. Amin.
Mazmur Pujian : Mazmur 119 : 1-2
Nyanyian KJ 389 : 1, 2 “BESARLAH KASIH BAPAKU”

2.

Betapa kasihNya besar! Tak usah hatiku gentar,
‘ku berbahagia benar, diasuhNya.
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
P.F. . . . . . . . .
Pembacaan Alkitab
P.L. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius 23 : 13-15, yang menyatakan . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Hosiana!
J
GB 397 “HOSIANA”

Khotbah “SETIA BELAJAR DAN TAAT MELAKUKAN FIRMAN”

JAWABAN JEMAAT
P.F. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur.
Nyanyian KJ 356 : 1, 2 “TINGGALLAH DALAM YESUS”

2. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah,
asal dengan setia tinggal di dalamNya.
Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya:
hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya!
Doa Syafaat dan Doa Syukur Persembahan (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxology GB 389 b
“KAR’NA ENGKAULAH”)

PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
P.F. Jemaat terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan
lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.

Nyanyian PKJ 179 : 1, 2 “KASIH PALING AGUNG”

Berkat
P.F. . . . . .
Nyanyian BAPA T’RIMAKASIH
Bapa t’rima kasih,
Bapa t’rima kasih
Bapa di dalam sorga,
Ku bert’rima kasih.
A..min.

