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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita putra-putri terkasih-Nya; dan 
semua yang kita alami adalah bagian dari rencana-Nya yang indah pada kita.  
Dalam Ibadah Rumah hari ini, mari kita nyatakan keyakinan kita akan hari depan yang penuh 
pengharapan karena anugerah-Nya. Mari kita menyanyikan pujian: “S’mua Baik”. (Boleh pilih 
lagu yang lain). 

 
Dari semula t'lah Kau tetapkan 
Hidupku dalam tangan-Mu 
Dalam rencana-Mu Tuhan 

 
Rencana indah t'lah Kau siapkan 
Bagi masa depanku 
Yang penuh harapan 

 
Reff:  Semua baik, semua baik 

Apa yang t'lah Kau perbuat 
Di dalam hidupku 
 
Semua baik 
Sungguh teramat baik 
Kau jadikan hidupku berarti 

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Dari dalam kekekalan dan kemahatahuan-Nya Allah telah memilih dan menetapkan kita 
menjadi umat pilihan-Nya untuk menunjukkan kemuliaan-Nya kepada bangsa-bangsa. 
Mari bersuka di hadapan-Nya dengan menyanyikan pujian: “Kita Dipilih”.  (Boleh lebih dari 1 
lagu dan pilih sendiri).  
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Kita dipilih dari s'gala bangsa 
Ya kita dipilih jadi umatNya 
Kita dipilih dan dikuduskanNya 
Bawa kemuliaan hanya bagi Dia 
 
Reff: T'rimalah kemuliaan dan hormat kami 

T'rimalah sembah kami pujian kami 
T'rimalah kemuliaan dan hormat kami 
T'rimalah sembah dan pujian kami 
 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan mendengarkan Firman Tuhan melalui sharing Firman Tuhan pada hari ini. 
Mari kita sambut dengan pujian: “Allah Roh Kudus”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 

Allah Roh Kudus penuhi kami 

Ku rindu Kau selalu dalam hidupku 

Allah Roh Kudus ubah hatiku 

Celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu 

Reff: 

Kusembah kudus 
Kudus, kuduslah Tuhan 
Dan kusanjung Kau mulia 
Mulia bagi-Mu Tuhan 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “HIDUP KUDUS DI AKHIR ZAMAN” 

Ayat Bacaan : GALATIA 5: 16-26 

 

Hidup kudus bagi Tuhan sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Atau 

jika tidak, hal itu sangatlah berat untuk dikerjakan.  

 

Bagaimana kita bisa menjaga kekudusan berdasarkan prinsip-prinsip dari nats ini? 

 

I. HIDUP DIPIMPIN ROH KUDUS (ay. 16). 
 

Renungan dan Pesan: 

✓ Jika sumber kekuatan kita adalah diri sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah 

hal yang sangat berat.  
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✓ Kita justru akan dibawa kepada keinginan daging. Itulah sebabnya Firman Tuhan 

menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus.  

✓ Dia menyatakan kuasa dan kekuatan agar hal yang sulit dan tidak mungkin, 

menjadi hal yang bisa kita selesaikan. 
 
 

II. HIDUP BERBUAH (ay. 22). 
 

Renungan dan Pesan: 

✓ Menghasilkan buah menjadi panggilan kita sebagai orang percaya.  

✓ Setelah menjalani proses waktu, yang diharapkan dari sebuah pohon adalah 

buahnya.  

✓ Beberapa bagian Alkitab menggambarkan kita sebagai pohon yang dituntut 

mengeluarkan buah dan jika tidak akan dipotong.  

✓ Jika kita tetap melekat pada pokoknya, sebagai carang kita tentu akan 

menghasilkan buah.  

✓ Di tengah akhir zaman ini, sembari menjaga kekudusan, tetaplah menghasikan 

buah-buah pertobatan kita.  
 
 

III. HIDUP MENYALIBKAN DAGING (ay. 24). 

 
Renungan dan Pesan: 

✓ Perjuangan berikutnya dalam menjaga kekudusan adalah dengan menyalibkan 

kedagingan kita.  

✓ Ini yang diperjuangkan Paulus juga dengan gambaran petinju yang tidak sembarangan 

memukul, tetapi menguasai diri sepenuhnya (1Kor 9:24-27).  

✓ Di tengah-tengah godaan dan tawaran dunia terhadap keinginan daging, ingatlah selalu 

bahwa kita harus menyalibkannya dan bukan malah menurutinya.  

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Hidup yang benar di akhir zaman adalah hidup yang berbuah karena Roh Kudus. Mari kita 
nyatakan komitmen kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Dengan Sayap-Mu”. 
 

Firman-Mu berkata Kau besertaku 
Maka kuat roh dan jiwaku 
Tangan-Mu Tuhan s’lalu kunantikan 
Di setiap langkah ku percaya 
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Reff:  Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi 
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah 
Kau kekuatan dan perlindungan bagiku  
 
Pertolongan-Mu ditempat maha tinggi 
Ku mengangkat tanganku aku berserah 
Kau kunantikan, Kau yang ku sembah 
Yesusku, Rajaku. 
 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Alkitab berkata ada orang yang menabur sedikit, tetapi kekurangan tetapi ada yang 
menabur banyak, namun berkelimpahan. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan hati 
yang rela berkorban karena Allah telah memberkati kita. 
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 menjadikan kita putra dan putri-Nya yang menghasilkan buah-buah 
Ilahi karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 

b. Berdoa agar Tuhan memakai gereja-Nya di seluruh dunia untuk menjadi representasi 
Kerajaan Damai Sejahtera di bumi ini.  

c. Berdoa agar Tuhan menolong pemerintah dan masyarakat Indonesia sehingga target 
vaksinasi Covid 19 dapat tercapai secara optimal. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Damai Sejahtera dan Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan hidup kita sampai 
Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


