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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluya. Oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, maka kita senantiasa merasakan 
kasih, sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Amin.  
 
Mari kita menyantikan syukur atas rahmat-Nya, kepada kita dengan menyanyikan pujian: 
“Tuhanku Rindu Masuk Dalam HadiratMu”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Tuhan kurindu masuk dalam hadirat-Mu 
Jiwaku menanti bawaku mendekat kepada-Mu 
Dalam kemuliaan yang kudus 

Reff: Ku nanti Engkau Allah kuasa 
Dalam kemuliaan yang kudus 
Ku sembah Engkau Allah kuasa 
Dalam kemuliaan yang kudus 

(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 bersukacita karena kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita para putra-
putri-Nya dengan menaikkan pujian : “Allah Sanggup”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih 
sendiri). 
 

Apa yang tak pernah dilihat mata 
Dan tak pernah didengar telinga 
Yang tak pernah timbul di dalam hati 
Semua disediakan-Nya bagi yang mengasihi Dia 

 
Reff: Allah sanggup melakukan segala perkara 

Dulu, skarang dan slamanya 
Kuasa-Nya tidak berubah 
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 Allah sanggup melakukan segala perkara 
Dulu, skarang dan slamanya 
Kuasa-Nya tak berubah 
 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Mari kita sambut Firman Tuhan, dengan menyanyikan pujian: “Kunyanyi 
Halleluya”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Bapaku datang, menyembah Mu disini  
Kupercaya Kau ada bagiku  
Bapaku datang, menyembah Mu disini  
Kupercaya 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 (dihidupku) 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

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

Ayat Bacaan : Ibrani 12:5-9. 
 
Seorang atlet memiliki bakat yang hebat, tetapi di tangan pelatih yang salah, kariernya tidak 
akan gemilang. Sama seperti kerohanian kita, kita membutuhkan pelatih/guru untuk 
mendisiplin kita. Sama seperti atlet yang dilatih, akan lebih berhasil atlet yang mau didisiplin, 
oleh pelatihnya.  
 
Oleh karena itu sebagai murid Yesus, inilah sikap yang harus dimiliki terhadap didikan Tuhan:  
 

I. JANGAN ANGGAP ENTENG (Ay. 5). 
 
Renungan dan Pesan: 
✓ Mungkin Firman yang didengar itu-itu lagi, kotbah yang didengar itu-itu lagi, atau kita 

sudah hafal semua ajaran dan didikan Tuhan.  
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✓ Tetapi jangan anggap enteng hal-hal yang kecil itu. Jika kita tidak berusaha untuk disiplin 
dalam mengerjakan perintah Tuhan, maka kita tidak akan dapat menjadi Manusia yang 
dewasa secara rohani.  

✓ Terlebih jika Tuhan sudah mendisiplin kita dengan keras, jangan acuhkan itu dan masa 
bodoh.  
 

II. JANGAN PUTUS ASA (Ay. 5). 
 
Renungan dan Pesan: 
✓ Disiplin bukanlah hal yang mudah.  
✓ Bagi seorang atlet, bangun subuh setiap hari untuk latihan, menjaga makan, menjaga pola 

hidup sehat, serta mengasah skill bukanlah hal yang mudah dilakukan.  
✓ Ada saja jenuh dan rasa ingin keluar ketika terlihat tidak ada progres. Sesungguhnya 

walau progresnya tidak terlihat dalam waktu singkat, dalam jangka panjang, kedisiplinan 
dalam latihan akan membuahkan hasil.  

✓ Sama seperti kerohanian kita. Mungkin Tuhan memberikan pencobaan berulang yang 
berkali-kali kita hadapi. 

 
 

III. JANGAN SALAH SANGKA (Ay. 6). 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ Setiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan dukacita.  
✓ Tetapi hasilnya akan didapatkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada 

mereka yang dilatih olehnya (Ibr. 12:11).  
✓ Jangan salah sangka bahwa Tuhan benci sama Anda, atau Tuhan tidak peduli, TUHAN 

SANGAT SAYANG, oleh karena itu ia mendisiplin kita agar kita menjadi orang percaya 
yang dewasa.  
 

(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: “Penyembah Yang Benar” 
 
Kuhampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu 
Ku bawa s’luruh persembahanku 
 
Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku 
Allahku betapa ku mengasihi-Mu 
 
Inilah hidupku 

Reff:  Jadikanku penyembah-Mu Tuhan 
Yang menyembah-Mu dalam roh dan keb’naran 
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Bawa daku ‘tuk lebih mengenal-Mu 
Dalam hadirat-Mu Tuhan 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPI: “Karena berkat dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita, maka saat ini, kita 
akan membawa persembahan syukur kita kepada-Nya.  
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 memulihkan kesadaran dan pemahaman kita bahwa karena kasih-
Nya, Tuhan memberikan didikan kepada kita. 

b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kemampuan kita untuk merespon setiap didikan 
dengan sikap hati dan pikiran yang benar. 

c. Berdoa agar Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya kepada setiap orang (terutama 
yang sedang tertekan) agar bangkitk dari keputus asaan dan menyongsong hari depan 
yang penuh pengharapan bersama Tuhan 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kemenangan dan damai sejahtera Allah dilimpahkan kepada kita semua sampai selama-
lamanya. Amin. 
 

================================ IBADAH SELESAI =============================== 


