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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Shalom, kita bersyukur karena hari ini diberi kesempatan yang baru untuk 
menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui Ibadah di Rumah. Puji Tuhan.  
Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Juruselamat dunia. Pengorbanan-Nya telah 
menyelamatkan kita dari kebinasaan dan hukuman yang kekal. Mari kita sembah Dia dengan 
menyanyikan pujian: “Hanya Engkau Juru S’lamatku”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Hanya Engkau Juru S’lamatku 
Tuhan Kau setia padauk 
Yang ku pegang hanyalah janji-Mu 
Kupercayakan hidupku 
 
Reff:  Kusembah Kau Allahku 
 Bapa dan sahabatku 
 Kau yang pedulikan 
 S’luruh hidupku 
 
 Walau lewati lembah 
 Aku tak akan ditinggalkan 
 Yesus kekuatanku 
 Dihidupku. 

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

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

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Yesus Kristus Sang Penebus yang berkuasa. Dialah yang layak dipuji dan diagungkan dihadapan 
bangsa-bangsa. Mari kita rayakan kebaikannya dengan menyanyikan pujian: “Dia Penebusku”.  
(Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Kutahu Dia penolongku 
Darah-Nya hapus dosaku 
Kuyakin, kuyakin 
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Dia angkat deritaku 
Belenggu dan sakitku  
Kuyanik, kuyakin 
 
Reff: Kuangkat panji, ho ho ho,  

Dia t’lah menang atas maut 
 
Dia penebusku, Dia hiduplah 
Dia penebusku, Dia hiduplah 
 

Kau bebaskanku, ku kan bangkit 
Ku kan menari menyambut 
K’rajaan-Mu datang 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan menerima berkat kebenaran melalui sharing Firman Tuhan. Sebelumnya 
mari kita menyanyikan pujian: “Karya Terbesar”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kasih yang terindah 
Hati yang mulia 
Hany kutemukan di dalam-Mu 
Yesusku 
 
Pujian dari hatiku  
Selalu di setiap waktuku 
Tiada pernah berubah 
Kasihku 
 
Reff: Karya terbesar dalam hidupku 

Pengorbanan-Mu yang s’lamatkanku 
Engkaulah harta yang tak ternilai  
Yang kumiliki dan kuhargai 
Yesus Engkau kukagumi 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “BATIN YANG TEGUH” 
Ayat Bacaan : 1 Samuel 30:1-25 

 
Masalah bisa datang kapan saja dan mengenai siapa saja. Tanpa undangan dan tanpa pandang orang. Apa 
yang membuat seseorang bisa menang menghadapi masalah? Bukan tergantung dengan besar atau 
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kecilnya masalah tersebut tetapi tergantung pada besar atau kecilnya kemampuan seseorang di dalam 
dirinya untuk mengalahkan masalah tersebut. Daud menghadapi masalah namun masalah itu tidak 
membuatnya kalah.  
 
Apa respon Daud saat dia menghadapinya? 

 
 

I. HIDUP DALAM PINPINAN TUHAN (ay. 7-8). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Ketika Daud tertimpa masalah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun 

mencari bantuan orang lain.  
 Dia tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan saja.  
 Oleh sebab itu Daud mencari Tuhan. 

 
 

II. HIDUP DALAM TINDAKAN NYATA (ay. 11-13). 
III.  

Renungan dan Pesan: 
 Berbuat baik mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihani sendiri.  
 Berbuat baik membuat kita tidak terfokus pada masalah kita malahan dengan berbuat baik, 

kita dapat menyadari bahwa kita masih dapat menjadi berkat buat orang lain.  
 Daud tetap menjadi berkat meskipun dia sedang di tengah masalah, inilah ciri orang yang 

batinnya kuat.  
 
 
III. HIDUP DALAM SEMANGAT MEMBARA (ay. 17-20). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Firman Tuhan berkata bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang.  
 Jangan biarkan kesulitan membuat kita malah menyerah dan tidak mau berusaha.  
 Daud tidak menyerah malahan ia berjuang sehari penuh (artinya sampai maksimal) untuk 

menghadapi masalah yang ada.  
 Apa yang dia dapatkan? Hasil yang memuaskan!  

 
 
IV. HIDUP DALAM KASIH DAN PENGAMPUNAN (ay. 22-24) 

 
Renungan dan Pesan: 
 Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan.  
 Banyak orang yang mungkin membuat kita kecewa, terutama saat kita berada di tengah 

masalah.  
 Namun, agar kita bisa benar-benar menjadi seorang pemenang, kita harus mau 

mengampuni.  
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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 yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang telah mati dan bangkit 
mengalahkan kematian. Dia telah menebus kita dari maut ke dalam hidup yang kekal. Mari kita 
nyatakan syukur kita dengan menyanyikan pujian: “Bukan Dengan Barang Fana”. 

 
Bukan dengan barang fana 
Kau membayar dosaku 
Dengan darah yang mahal 
Tiada noda dan cela 
 
Bukan dengan emas perak 
Kau menebus diriku 
Oleh segenap kasih 
Dan pengorbanan-Mu 
 
Reff:  Ku telah mati dan tinggalkan 

Cara hidupku yang lama 
Semua sia-sia 
Dan tak berarti lagi 
 
Hidup ini kuletakkan 
Pada mezbah-Mu ya Tuhan 
Jadilah padauk seperti 
Yang Kau ingini 

 
PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dan 
menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita melalui 
PERJAMUAN KUDUS. Lakukan Perjamuan Kudus sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sangat besar, tidak ada yang dapat 
menyamainya. Kita tidak dapat menggantikannya bahkan dengan nyawa kita. Tetapi dengan 
apa yang kita punya, mari kita bawa persembahan kita dengan kerendahan hati dan ucapan 
syukur kehadapan-Nya 
Mari kita 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 untuk memiliki batin yang teguh. 
b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kemampuan kita untuk hidup menurut kehendak-Nya. 
c. Berdoa agar Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit Corona, melindungi mereka 

yang sehat dan memberkati bangsa kita serta bangsa-bangsa di dunia ini dengan hati 
yang teguh kepada Tuhan. 
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menyertai kita semua dan mengaruniai perlindungan dan 
pertolongan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halleluia, Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


