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PERSIAPAN 

 
Persiapankan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluia, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Rancangan dan jalan-jalan-Nya tinggi 
mengatasi segala yang ada dan kekuatan-Nya tetap ada atas umat-Nya turun temurun. Mari 
bersama kita mendekat kepada-Nya dengan menyanyikan: “Kau Tetap Allah”. (Boleh pilih lagu 
yang lain). 
 

Betapa dahsyat Engkau Tuhan, 
pencipta segala yang ada. 
Dulu s'karang sampai s'lamanya, 
hanya Engkau Tuhan. 
 
Tak terselami pikiran-Mu, 
tak terukur panjang setia-Mu. 
Dulu s'karang sampai selamanya, 
hanya Engkau Tuhan. 
 
Reff: 'Ku sembah Engkau Yesus,  

hanya Engkau Allah di hidupku. 
Tiada yang lain hanya Kau, 
hanya Engkau Tuhan. 
 
S'lamanya Kau tetap Allah, 
walau dunia semua bergoncang. 
Tak tergoyahkan, 
Kau tetap Allah. 
 

(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 bangkit dan bersukacita karena Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sambil 
menaikkan pujian: “Kita Dipilih”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
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Kita dipilih dari s'gala bangsa 
Kita dipilih jadi umat-Nya 
 
Kita dipilih dan dikuduskan-Nya 
Bawa kemuliaan hanya bagi Dia 
 
Reff: Terimalah kemuliaan dan hormat kami  

Terimalah sembah kami, pujian kami 
 
Terimalah kemuliaan dan hormat kami 
Terimalah sembah dan pujian kami 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita menyanyikan pujian: 
“Kau Telah Memilihku”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kau telah memilihku 
Sebelum dunia dibentuk 
Betapa aku bersyukur pada-Mu 
Ya Tuhan Allahku 
 
Kau telah memanggilku 
Sebagai alat k’rajaan-Mu 
Betapa aku bersyukur pada-Mu 
Atas perbuatan-Mu 
 
Reff:  Jadikan aku bait suci-Mu 

Yang kudus dan yang tiada bercela 
Jadikan aku mezbah doa-Mu 
Bagi keselamatan bangsaku 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL” 

Ayat Bacaan : Ulangan 2:1-6 
  
Tuhan selalu bekerja dari satu generasi ke generasi lainnya. Oleh sebab itu, setiap orang 
terpanggil untuk ikut mewujudkan pekerjaan Tuhan ini dengan berperan sebagai orang tua. 
Orang tua disini tidaklah hanya terbatas pada orang tua jasmani saja tetapi juga sebagai orang 
yang lebih tua / senior; yang memberikan dukungan dan arahan kepada orang yang lebih muda. 
Fungsi ini menjadi lebih penting lagi di era digital seperti ini.  
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Setidaknya ada 3 hal yang kita perlu komunikasikan pada anak-anak kita senantiasa yaitu 
agar mereka selalu: 

 

I. MELAKUKAN PERINTAH TUHAN (2-3). 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Melakukan perintah Tuhan bukanlah suatu hal yang terjadi dengan sendirinya.  

✔ Ini harus dilakukan lewat keteladanan.  

✔ Amsal 3 mengajarkan bagaimana orang tua dapat memberi teladan untuk anak-anak 
yakni dalam hal kasih (ayat 3), ketaatan (ayat 11), mengandalkan Tuhan (ayat 26). 

 

II. MENGAJARKAN PERINTAH TUHAN (6-7). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Tanpa sadar, kita seringkali menganggap bahwa anak akan “dengan sendirinya bisa” 
karena melihat. Namun itu tidak 100% benar.  

✔ Keteladanan adalah hal sangat yang baik, tetapi anak-anak juga membutuhkan ajaran / 
arahan yang harus dilakukan juga secara verbal dan berulang-ulang.  

✔ Otak dan jiwa anak, selain hatinya, juga perlu dikembangkan. Caranya adalah dengan 
mengarahkan / menjelaskan berbagai hal lewat “kacamata” Firman Tuhan sambil 
ngobrol.  

 

III. MENJAGA ANAK DARI ILAH LAIN (14-15). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Di zaman ini, anak perlu diingatkan bahwa ilah lain tidaklah harus seperti patung yang 
disembah namun bisa juga seperti gadget, fashion, hobby dan lainnya.  

✔ Ilah lain adalah sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan Yesus.  

✔ Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada ilah lain di dalam hidup kita adalah 
dengan melihat prioritas kita. Misalnya, bagaimana cara kita menghabiskan perhatian, 
waktu, uang 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: “Ku Hidup Bagi-Mu” 
 
Yesus Kau kebenaran 
Yang menyelamatkanku 
Kau memb'rikanku hidup dan pengharapan 
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Ku ikut kehendak-Mu 
Ku perlu anug'rah-Mu 
Kunyatakan janjiku kepada-Mu 
 
Reff : Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu  

Hatiku tetap, tetap menyembah-Mu 
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu 

 
S'lama ku hidup, ku hidup bagi-Mu 
Mataku tetap, tetap memandang-Mu 
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Karena berkat dan kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita untuk 
mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejaNya. 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 menolong dan memampukan kita dan anak-anak kita untuk terus 
melakukan dengan taat dan setia segala perintah-Nya. 

b. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menggunakan 
fasilitas tehnologi dan media elektronik. 

c. Berdoa agar Tuhan memberkati media komunikasi yang ada agar menjadi efektif dan 
efisien di dalam hal-hal yang positif dan membangun komunitas. 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kita berlimpah-limpah. Amin. 
 

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


