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PERSIAPAN 

 
Persiapankan diri dan hati saat hendak melaksanakan Ibadah di rumah. 
   
PEMIMPIN: Halleluiah, segala puji dan hormat serta syukur hanya bagi Allah Bapa kita di surga 
karena kehadiran dan kasih-Nya tidak dapat dibatasi oleh tempat dan keadaan. Hari ini, di 
tempat ini, di rumah ini Dia hadir diantara kita. Puji Tuhan.  
 
Mari kita menyanyikan pujian: “Kunyanyi Haleluia”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Bapaku datang, menyembah-Mu disini  
Ku percaya Kau ada bagiku  
Bapaku datang, menyembah-Mu disini  
Ku percaya Kau ada bagiku  
 
Tak usah ku takut, sbab Kau besertaku  
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku 
Tak usah ku cemas, Kau penghiburku  
Saat ku lemah, Kau kuatku 
 
 
Reff:  Kunyanyi haleluya  

Kunyanyi haleluya 
Sungguh Kau hebat  
Ajaib perkasa perbuatanmu (di hidupku) 

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

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

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan kita. Mari kita nyanyikan pujian : “Kaulah Kuatku”.  
(Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

Meskipun musuh di depanku 
Rintangan menghadang langkahku 
Ku tahu sungguh Engkau bersamaku 
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Beribu rebah di kiriku 
Berlaksa di sisi kananku 
Ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku 

Reff: Tak 'kan pernah goyah keyakinanku 
Pada diri-Mu Yesus Tuhanku 
Tiada yang seperti diri-Mu 
 
Kaulah kuatku kebanggaanku 
Gunung batu dan keselamatanku 
Kuat tangan-Mu perlindunganku 
Kaulah Allah sumber kemenanganku 

 

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

Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti 
Mengapakah harus terjadi 
Di dalam kehidupan ini 
 
Satu perkara yang ku simpan dalam hati 
Tiada satupun yang terjadi 
Tanpa Allah peduli 

 
Reff :  Allah mengerti 

Allah peduli 
Segala persoalan yang kita hadapi 
Tak akan pernah dibiarkan-Nya 
Ku bergumul sendiri 
Sbab Allah mengerti 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KETULUSAN HATI” 

Ayat Bacaan : 2 Korintus 1:12. 
 

 
Suatu hari, ada seorang teman lama telepon dan mengatakan mau mampir ke rumah bawa oleh-
oleh. Saya cukup terkejut karena tidak terlalu dekat dan dia mau memberikan oleh-oleh dari luar 
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kota. Ketika sampai di rumah, ternyata dia bukan sekedar memberi oleh-oleh tetapi sekalian ingin 
menawarkan dagangannya. Segala sesuatu yang diberikan dengan tidak tulus tidak akan 
bermanfaat, maka dari itu diperlukan ketulusan hati dalam memberi dan melakukan segala hal.  
 
Bagaimana kita dapat memiliki ketulusan hati?   
 
 
I. BERSUMBER DARI ALLAH. 

 
Renungan dan Pesan: 
 Ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat manusia, tetapi muncul dari kasih karunia 

Allah.  
 Oleh karena kita telah merasakan ketulusan yang Tuhan berikat untuk kita, hal itu menjadi 

modal kita dapat melakukan hal yang tulus pada orang lain.  
 Manusia cenderung egosentris dan memikirkan jika melakukan sesuatu, apa 

“keuntungannya”.  
 Maka dari itu perlu kasih Tuhan agar kita dapat melakukan sesuatu dengan Tulus.  

 
 
II. MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK DENGAN SESAMA 
 

Renungan dan Pesan: 
 Ketulusan hati akan membuahkan kesukaan semua orang, baik orang Kristen maupun non 

Kristen.  
 Setiap orang di sekitar kita akan mengetahui apakah yang kita lakukan untuk mereka itu 

tulus atau tidak, atau ada maksud tersembunyi.  
 Ketulusan yang dirasakan akan membuat hubungan dengan sesama menjadi semakin 

baik. 
 
 
III. MELAYANI SESAMA LEBIH BAIK 

 
Renungan dan Pesan: 
 Ketulusan membuat Paulus dapat melayani sesama dengan lebih baik, dan sesuai dengan 

kebutuhan jemaat di Korintus.  
 Hal ini juga menjadi hal yang akan terjadi jika kita melayani dengan ketulusan, kita tidak 

melihat apakah pelayanan itu menguntungkan kita secara pribadi atau tidak, tetapi 
fokusnya adalah apakah pelayanan itu menjadi berkat bagi orang yang kita layani.  

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Mari kita menaikkan pujian: “Juru Selamatku” 
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Walau ku harus berjalan 
Dalam lembah kekelaman 
Perlindungan-Mu oh Tuhan 
Nyatalah bagi hidupku 
 
Tiada pernah sedetik pun 
Tiada pernah Kau tinggalkan 
Sungguh mulia dan sempurna 
Hanya Kaulah yang di sembah 

 
Reff: Yesus Engkau juru s'lamatku 

Dalam janji-Mu kemenanganku 
Selamanya kan nyatakan 
Besar setia-Mu Tuhan di hidupku 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Mari kita terus dengan kasih Kristus, mendukung pelayanan gereja kita melalui 
persembahan yang akan kita berikan. 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 melakukan segala sesuatu dengan hati yang 
tulus serti hati-Nya. 

b. Berdoa agar Tuhan memberi kerelaan untuk membangun hubungan dengan sesama 
serta melayani mereka tanpa “maksud” tertentu di baliknya.  

c. Berdoa agar Tuhan terus melimpahkan kasih-Nya yang besar dan memulihkan negeri 
serta bangsa-bangsa di seluruh bumi ini dari akibat pendemi Covid19. 

 
PENUTUP DAN BERKAT 

 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan sukacita keselamatan dari Allah dilimpahkan atas kita semua sampai selama-
lamanya. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


