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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 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 umat-Nya 
Kita dipilih dan dikuduskan-Nya 
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 suara Tuhan melalui sharing Firman Tuhan pada hari ini. 
Mari kita sambut dengan pujian: “Jadikan Aku Indah”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Ku datang ya Bapa 
Dalam kerinduan 
Memandang keindahan-Mu 
 
Kuberikan s'galanya 
Semuanya yang ada 
Kuingin menyenangkan hati-Mu, Oh Tuhan 
 
Reff:  Jadikan aku indah 

Yang Kau pandang mulia 
Seturut karya-Mu di dalam hidupku 
Ajarku berharap hanya kepada-Mu 
Taat dan setia kepada-Mu Tuhan 
 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “PERSEMBAHAN HIDUP YANG BERKENAN” 

Ayat Bacaan : Roma 12:1-8 
 
 
Persembahan adalah ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama 
biasanya berupa binatang-binatang pilihan yang diberikan di mezbah. Namun sejak kematian 
Kristus, Anak Domba Allah sebagai korban yang sempurna dilakukan; persembahan binatang 
tidak dituntut lagi. Nats yang kita baca di atas menyatakan bahwa kini persembahan itu berupa 
tubuh kita untuk kemuliaan-Nya.  
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Bagaimana wujud persembahan hidup kita? 
I. PERSEMBAAN TUBUH YANG SEHAT (Ay. 1). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Tubuh yang sehat akan mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan.  
 Sebaliknya, tubuh yang sakit akan terhambat dan terbatas untuk menyelesaikan 

pekerjaan pelayanan yang kita lakukan.  
 Hasilnya menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.  
 Karena itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa maksimal dipakai Tuhan 

sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. 
 
 

II. PERSEMBAHAN YANG TIDAK TERCEMAR (Ay. 2). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Dalam ayat 1 disebut bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita adalah “kudus” yang 

berarti “dikhususkan”.  
 Apa yang telah dikhususkan itu tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai duniawi.  
 Memang kita hidup di tengah-tengah dunia, namun Firman Tuhan menyatakan agar kita 

tidak menjadi serupa dengan dunia ini.  
 Di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat, kemurnian hidup kita harus terus 

dipertahankan.  
 

 
III. PERSEMBAHAN YANG DISERTAI PEMBAHARUAN BUDI (Ay. 2). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Persembahan tubuh kita juga dilengkapi dengan pembaharuan pikiran dari hari ke sehari.  
 Semakin hari kita semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita.  
 Bisa membedakan apa yang baik dan yang buruk, yang berkenan kepada Allah dan yang 

tidak, serta mengerti mana yang sempurna di hadapan Allah.  
 Pembaharuan budi terjadi jika kita berpikir dengan pola berpikir Kristus (Fil 2:5). 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang memberi keuntungan dan manfaat bagi orang 
lain. Mari kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Dengan 
Sayap-Mu”. 
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Firman-Mu berkata Kau besertaku 
Maka kuat roh dan jiwaku 
Tangan-Mu Tuhan s’lalu kunantikan 
Di setiap langkah ku percaya 
 
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 dan yang 
menabur banyak berkelimpahan. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan hati yang 
rela 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 senantiasa mengaruniakan tubuh yang sehat kepada kita untuk 
melakukan pekerjaan-Nya.  

b. Berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk mempersembahkan kepada-Nya, 
persembahan yang “telah dibaharui” oleh Firman dan bukan kecemaran. 

c. Berdoa agar Tuhan mencurahkan kasih-Nya atas umat manusia di bumi ini, sehingga 
mau hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Amin. 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya Damai Sejahtera dan Pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus menghibur dan 
menguatkan saudara semua hidup di dalam kasih dan pengampunan. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


