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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Halleluia, siapakah Allah seperti Allah kita. Yesus Kristus Tuhan, Dia Allah yang 
melakukan pekerjaan baik diantara bangsa-bangsa. Dialah Allah yang mendesign hari depan 
yang penuh kesejahteraan dan kebaikan atas kita.  
Mari kita nyatakan keyakinan kita dengan menyanyikan pujian: “Smua 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:  S'mua baik, s'mua baik 

Apa yang t'lah Kau perbuat didalam hidupku 
S'mua 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 
 
Oleh karena kasih Tuhan kita dapat bersukacita dan menari di setiap keadaan. Sebab kasih-Nya 
sempurna dan kekal kepada kita. Mari bersukacita dengan menaikkan pujian: “S’bab Dia Baik”.  
(Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Ku tahu Allah turut bekerja 
Di dalam s'gala perkara 
Tuk mendatangkan kebaikan 
Bagi yang mengasihi Dia 
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Saat melewati gunung dan lembah 
Ku takkan takut bahaya 
Penyertaan-Nya kurasakan 
Di sepanjang jalan hidupku 
 
Reff : S'bab Dia baik 

Ku angkat tangan memuji Dia 
S'bab Dia baik 
Untuk selamanya kasih setia-Nya 
Puji Yesus s'bab Dia baik 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Berbagai liku kehidupan seringkali terjadi tanpa kita ketahui arah dan tujuannya. 
Tetapi satu hal yang kita tahu pasti adalah Allah pasti menggenapi janji-janji-Nya. Mari kita 
sambut Firman-Nya dengan pujian: “Janji-Mu S’perti Fajar Pagi Hari”. (Boleh pilih lagu yang 
lain). 

 
Ketika kuhadapi kehidupan ini 
Jalan mana yang harus ku pilih 
Ku tahu ku tak mampu 
Ku tahu ku tak sanggup 
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku 
 
Aku pun tahu ku tak pernah sendiri 
Sebab Engkau Allah yang menggendongku 
Tangan-Mu membelaiku 
Cinta-Mu memuaskan ku 
Kau mengangkatku 
Ke tempat yang tinggi 
 
Reff:  Janji-Mu seperti fajar pagi hari 

Dan tiada pernah terlambat bersinar 
Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir 
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KESEHATAN KEUANGAN” 
Ayat Bacaan : Kejadian 41:47-49 
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Ada masanya kelimpahan juga ada masa dimana kesukaran datang. Tuhan tidak 
memerintahkan kita untuk hidup menabung dan menimbun kekayaan kita untuk diri kita 
sendiri. Jadi menabung adalah solusi agar kita memiliki kondisi yang tetap bisa berbagi, tetapi 
juga tercukupkan untuk kehidupan keluarga.  
 
Berikut 3 manfaat menabung: 
 
 

I. SIAP DISAAT KRISIS (Kej. 41:47-49; 53-57. 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Yusuf mendapatkan penglihatan dan dia bisa mengatasi krisis pangan yang akan terjadi 
di kemudian hari dengan hikmat Tuhan.  

✔ Jika kondisi kita hari ini sangat kesulitan, kita harus belajar dari pandemi yang terjadi 
hari ini. Krisis, pandemi, atau kesusahan apapun dapat datang kapan saja.  

✔ Jika kita hidup mencukupkan diri, dan memiliki hasil sisa dana yang dapat di tabung, 
tentu kita akan siap untuk menghadapi krisis yang akan terjadi di masa akan datang.  

 
 

II. SIAP UNTUK MASA DEPAN (Ams. 6:6-8). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Pengeluaran akan selalu ada dan semakin tahun pengeluaran akan semakin besar. Selain 
karena inflasi tentu di hari depan pengeluaran kita semakin besar karena anak sekolah, 
kita yang semakin menua.  

✔ Maka dari itu, menabung sejak dini, dan memiliki investasi yang tepat. Lindungi diri kita 
dengan memiliki asuransi, tabungan, simpanan, atau investasi apapun yang aman.  

✔ Ingat jangan menjadi serakah dan tergiur dengan investasi bunga tinggi, sebab Alkitab 
mengajarkan ingin cepat kaya akan membuat kita jatuh ke dalam pelbagai pencobaan.  

 
 

III. SIAP UNTUK BERBAGI (Ul. 15:6, 10-11; Mat. 25:41-43). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Alkitab mengatakan bahwa kita harus membantu orang yang susah yang ada di sekitar 
kita. Jika kita tidak membantunya maka Yesus bilang kita tidak memberi kepadanya.  

✔ Bagaimana hal ini bisa terjadi jika untuk hidup kita pribadi dan keluarga saja selalu 
kurang?  

✔ Maka dari itu penting sekali untuk kita dapat memiliki tabungan khusus yang kita 
budgetkan untuk membantu dan menolong orang di sekitar kita yang kesulitan.  

✔ Agar kita dapat melakukan hukum yang terutama dalam Firman Tuhan, yaitu mengasihi 
sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.  
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(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 
 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Puji Tuhan. Allah adalah Allah yang sempurna di dalam setiap rancangan-Nya. Dan jalan-jalan-
Nya itu indah bagi kita. Mari kita menaikkan pujian: “Arti Kehadiran-Mu” 

 
Jalan-Mu tak terselami 
Oleh setiap hati kami 
Namun satu hal ku percaya 
Ada rencana yang indah 
 
Tiada terduga kasih-Mu 
Heran dan besar bagiku 
Arti kehadiran-Mu s'lalu 
Nyata di dalam hidupku 
 
Reff: Penyertaan-Mu sempurna 

Rancangan-Mu penuh damai 
Aman dan sejahtera walau di tengah badai 
Ingin ku s'lalu bersama, rasakan keindahan 
Arti kehadiran-Mu Tuhan 
 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Tuhan, Dia adalah Gembala yang baik. Dia yang menyediakan hidangan bagi kita 
kawanan domba gembalaan-Nya. Karena itu kita akan membawa persembahan kasih 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 untuk menjadi berkat 
bagi banyak orang.  
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b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kekuatan dan kemampuan kita menjadi pengelola atas 
berkat-berkat Tuhan.  

c. Berdoa agar Tuhan melimpahkan kesejahteraan bagi negeri dan bangsa kita Indonesia. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kasih setia Tuhan tak akan pernah berakhir atas kita. Rahmat dan anugerah-Nya selalu baru 
setiap hari. Terimalah berkat-berkat kehadiran-Nya menjadi bagianmu disepanjang umur 
hidupmu. Amin. 
 

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


