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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Halleluiah. Puji Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang besar kepada kita, maka kita 
dapat kembali bersekutu bersama keluarga serta Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus di dalam 
Ibadah Rumah hari ini. Amin.  
 
Mari kita mendekat kepada Tuhan menikmati wajah-Nya di dalam hadirat-Nya dengan 
menyanyikan pujian: “Mengejar Hadir-Mu”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Dekat pada-Mu itu rinduku 
Setiap kataku Kau pun menunggu 
Tak ku sangka kutemukan 
Satu kasih yang abadi 
Kini ku datang dan kubawa hidupku 
 
Reff: Memandang wajah-Mu 

Mengikuti kebaikan-Mu 
Mengejar hadir-Mu 
Dalam hidupku 
 
Membawa sembahku 
Menyatakan kebesaran-Mu 
Mengejar hadir-Mu 
Dalam 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 
 
Mari kita bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan dengan nyanyian pujian: 
 “Bersuka Dalam Tuhan”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan 
Mari kita bersuka dalam Tuhan 
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Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan 
Mari kita bersuka dalam Tuhan 
Bersuka dalam Tuhan 

 

Reff :  Bersuka, bersuka dalam Tuhan 
Mari bersuka, bersukacitalah 
 
Bersuka, bersuka dalam Tuhan 
S'karang bersuka, bersukacitalah 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Barang siapa yang haus dan lapar akan Firman Tuhan akan dikenyangkan dan 
dipuaskan Tuhan. Mari kita sambut Firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian: “Pribadi 
Yang Mengenal Hatiku”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Seperti rusa yang haus 
Rindu aliran sungai-Mu 
Hatiku tak tahan menunggu Mu 
 
Bagai tanah gersang 
Menanti datangnya hujan 
Begitupun jiwaku Tuhan 
 
Reff: Hanya Engkau pribadi 

Yang mengenal hatiku 
Tiada yang tersembunyi bagi-Mu 
Seluruh isi hatiku Kau tahu 
Dan bawaku tuk lebih dekat lagi pada-Mu 
Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu 
 

 
FIRMAN TUHAN 

 
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 

Tema: “KRISTUS MENGUBAH KEHIDUPAN” 
Ayat Bacaan : 1 Petrus 1:3-7 

 
Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, pergumulan, pencobaan dan 
kegagalan yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk dan bahkan salah memilih jalan 
hidup. Tetapi di dalam Kristus semua orang memiliki kesempatan kedua untuk berubah dan 
menjadi manusia yang baru.  
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Apakah ciri-ciri hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan? 
I. HIDUP YANG PENUH PENGHARAPAN (ay. 3). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Jika kita melihat dunia, maka kita akan menemukan orang-orang yang kita anggap sukses 

di dalam kehidupannya tetapi mereka memilih mati bunuh diri seperti Heath Ledger, 
Robin Williams dan Marlyn Monroe.  

 Hal itu bisa terjadi karena orang yang hidup tanpa Tuhan akan mengalami kekosongan, 
tetapi orang-orang yang hidupnya mengenal Kristus akan penuh pengharapan walaupun 
diterpa badai kehidupan.   

 
 
II. HIDUP YANG TERPELIHARA (ay. 5). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Seseorang yang hidup di dalam Kristus akan memiliki kehidupan yang terpelihara.  
 Artinya bukanlah kita tidak akan pernah mengalami masalah di dalam kehidupan, 

melainkan Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita dan menolong kita tepat 
pada waktunya.  

 Akan ada saat dimana kelihatannya kita seperti tersudut, menderita dan kekurangan. 
Tetapi justru di sanalah pengalaman dipelihara Tuhan akan terjadi. 
 

 
III. HIDUP YANG BERSUKACITA (ay. 6). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Kebahagian dan sukacita yang sejati datangnya dari tempat yang Maha Tinggi.  
 Orang yang sudah diubahkan Tuhan bukan saja dapat bersuka cita ketika menerima hal-

hal yang baik di dalam kehidupannya, melainkan kita juga dapat tetap bersuka cita 
walaupun di dalam keadaan yang kurang baik karena kita percaya Tuhan akan selalu 
menyertai kita. 

 
(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: “Permata Hatiku” 
 

Dengan seg’nap hati dan jiwaku 
Ku datang pada-Mu dalam kerinduan 
Kasih-Mu yang sanggup mengubahku 
Dan menguatkanku dalam pengharapan 
 
Reff:  Yesus Engkaulah permata hatiku 
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Dunia tak dapat menggantikan-Mu 
Kemuliaan-Mu tercurah bagiku 
Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk mendukung pelayanan 
pekerjaan Tuhan melalui gereja-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 membangkitkan serta menguatkan pengharapan kita kepada-Nya; 
meskipun sepertinya sudah tidak ada harapan. 

b. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan keyakinan dan sukacita di dalam kehidupan kita oleh 
kasih-Nya yang sempurna yang dinyatakan kepada kita terus menerus. 

c. Berdoa agar Tuhan para pelaku politik di Indonesia memikirkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat banyak dan kemajuan negeri Indonesia. 
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah limpah atas kita semua. Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


