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MINGGU, 06 JUNI 2021 

 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapankan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Kasih setia Tuhan selalu baru pada kita. Mari kita menyanyikan syukur kepada 
Tuhan dengan pujian: “Kaulah Segalanya”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kau Bapa yang mengasihiku 
Kuasa-Mu memulihkanku 
Hati yang baru Kau berikan 
Untukku dapat melihat 
 
Rencana-Mu indah bagiku 
Kau ada disetiap jalanku 
Hatiku haus dan lapar akan Engkau 
 
Reff: Kaulah segalanya 

Di dalam hidupku 
Kerajaan-Mu kebenaran-Mu 
Itu bagianku 
 
Kaulah yang kupandang 
Selama hidupku 
Mengasihi-Mu memuliakan-Mu 
Bapa dan Rajaku 

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

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

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Mari kita bangkit dan bersukacita karena Dia Allah yang tetap sanggup menolong dan 
memberkati kita. Mari kita menyanyikan pujian: “Allah Sanggup”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan 
pilih sendiri). 
 

Apa yang tak pernah dilihat mata 
Dan tak pernah didengar telinga 
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Yang tak pernah timbul di dalam hati 
Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia 
 
Reff: Allah sanggup melakukan segala perkara 

Dulu, s'karang dan s'lamanya 
Kuasa-Nya tidak berubah 

 
Allah sanggup melakukan segala perkara 
Dulu, s'karang dan s'lamanya 
Kuasa-Nya tak berubah 

 
 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita menyanyikan pujian: 
“Engkaulah Tuhan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kurindu setiap waktu 
Hidupi kebenaran-Mu 
Bukan dengan kuatku 
Namun kar'na Roh-Mu 
Yesus Kau yang kupegang teguh 
 
Reff:  Engkaulah Tuhan 

Engkaulah Raja 
Berdaulat atas hidupku 
Kuberserah penuh 

 
Kaulah Tuhan 
Engkaulah Raja 
 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KARAKTER DIBENTUK DARI KELUARGA” 

Ayat Bacaan : MATIUS 19:13-15 
 
Anak-anak merupakan titipan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi perlu disadari bahwa 
pembentukan karakter anak itu menjadi tanggung jawab orang tua, bukan suster, sekolah atau 
sekolah minggu. Beberapa tokoh alkitab memiliki anak yang tidak memiliki karakter yang baik 
karena tidak takut akan Tuhan. Contohnya Hofni dan Pinehas, anak dari imam Eli, yang 
karakternya sangat buruk, sehingga dihukum Tuhan.  
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Bagaimana kita dapat membentuk Karakter Anak?   

I. MEMBAWA ANAK KEPADA YESUS (13). 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Di tengah kerumunan banyak orang, ada orang tua yang berusaha mendekati Yesus.  

✔ Walau menemui tantangan dari para murid tersebut untuk tidak mendekati Yesus, tapi 
kita lihat di ayat ini, Yesus ingin dekat dengan anak-anak dan berdoa untuk anak-anak.  

✔ Hari ini jika anda memiliki anak, janganlah lupa untuk mengenalkan Yesus kepada anak 
sejak dini.  

✔ Seperti dikatakan dalam kitab Ulangan 6, bahwa kita harus mendidik anak untuk 
mengasihi Tuhan dimanapun dan kapanpun. 
 

 

II. MENJAGA ANAK TETAP DIDALAM TUHAN (14). 
III.  

Renungan dan Pesan: 

✔ Usaha  yang kita lakukan akan sangat baik jika dibarengi dengan teladan hidup nyata 
yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak.  

✔ Mungkin hari ini kita memiliki kesibukan pekerjaan dan pelayanan, tetapi jangan lupa 
untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak, dan tingkatkan karakter orang tua 
di dalam keluarga sehari-hari. Sebab anak-anak melihat teladan hidup orang tua.  

✔ Jika orang tua menceritakan kisah alkitab yang begitu baik, tetapi tidak terlihat dalam 
kehidupan orang tua sehari-hari, dapatkah anak percaya pada hal yang kita sampaikan?  

✔ Kita harus senantiasa menjadi teladan hidup yang baik agar tidak menjadi penghalang 
bagi anak-anak untuk datang dan mengasihi Yesus. 

  
 

IV. MENDOAKAN ANAK (14). 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Sewaktu anak masih kecil, apalagi masih bayi, tentu anak ada dalam pengawasan orang 
tua terus menerus.  

✔ Tetapi orang tua tidak selamanya bisa memantau anak-anak. Akan ada masanya anak 
pergi sekolah, dan tidak terawasi, bermain gadget dan tidak terawasi mengakses situs 
atau informasi apa.  

✔ Maka dari itu sangat penting untuk orang tua selalu berdoa untuk anak-anaknya, agar 
anak selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. 

 
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
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RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Mari kita menaikkan pujian: “Bersama Keluargaku Melayani Tuhan” 
 
Kami datang di hadirat-Mu 
Dalam satu kasih, dengan bersehati 
Berjanji setia sampai akhir 
Mengasihi-Mu, Yesus 
 
Reff:  Bersama k'luargaku melayani Tuhan 

Bersatu s'lamanya mengasihi Engkau 
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan 
Bagi kami Engkau segalanya 

 
Bridge:  
Gelombang badai hidup coba menghalangi 
Namun kuasa Tuhan buka jalan kami 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Karena berkat dan kasih Tuhan, kita terpelihara dengan baik. Mari kita bawa 
persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa:……. 
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).  
 

DOA SYAFAAT 
 

PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:  

a. Berdoa agar Tuhan menolong kita untuk tidak henti-hentinya berdoa dan memimpin 
anak-anak kita mengasihi Tuhan. 

b. Berdoa agar Tuhan memampukan kita dengan kasih menjaga anak-anak dari yang jahat.  

c. Berdoa agar setiap rumah tangga dan keluarga bertumbuh di dalam karakter Ilahi 
sehingga menjadi keluarga yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan rintangan.  

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kita semua. Amin.  
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


