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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Puji Tuhan, karena kemurahan dan pertolongan Tuhan kita senantiasa dapat 
menikmati berkat, kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Mari kita 
masuk masuk ke dalam hadirat Tuhan; dengan menyanyikan pujian: “Ku Kagum Akan Engkau”. 
(Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kau sungguh indah tiada taranya 
Sungguh menakjubkan 
Sungguh ajaib 'tuk dimengerti 
Lebih dari s'mua yang ada 
 
Hikmat-Mu tiada terselami 
Kasih-Mu dalam tak terduga 
Kau sungguh indah tiada taranya 
Mulia dan berkuasa 
 
Reff: Ku kagum hormat akan Engkau 

Ku kagum hormat akan Engkau 
Kau Allah yang layak dipuji 
Ku kagum akan Engkau 

 
(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 disetiap keadaan. Sebab kasih-Nya 
sempurna dan kekal kepada kita. Mari bersukacita dengan menaikkan pujian: “Kasih Allah Tak 
Berkesudahan”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Kasih Allah tak berkesudahan 
S'lalu baru setiap pagi 
Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir 
Seumur hidupku 
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Reff:  Dengan sukacita ku 'kan menari 
Dengan sorak-sorai memuji  
Kunaikkan pujian halleluyah 
Nyanyi bagi dia Sang Raja 
Nyanyi bagi dia Sang Raja      
Selamanya 

 
 

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

 
Kasih dari surga memenuhi tempat ini 
Kasih dari Bapa Surgawi 
Kasih dari Yesus mengalir di hatiku 
Membuat damai di hidupku 
 
Reff:  Mengalir kasih dari tempat tinggi 

Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa 
Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir 
Mengalir memenuhi hidupku 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “MEMBANGUN NILAI LUHUR DALAM KELUARGA ” 

Ayat Bacaan : ULANGAN 6:1-7 
  
 
Nilai bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip atau cara-cara hidup yang dijunjung tinggi dan dihidupi 
oleh seseorang atau sekelompok orang. Ulangan 6:4-5 adalah nilai yang sangat penting untuk 
dijunjung tinggi dan dihidupi oleh umat Tuhan.  
 
Saking pentingnya, Tuhan memberikan cara spesifik tentang bagaimana nilai ini dapat 
diaplikasikan, yaitu dengan: 
 
 
I. MEMPERHATIKAN PERINTAH TUHAN TERLEBIH DAHULU (6). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Sebelum anak-anak dapat dididik untuk menghidupi nilai Kerajaan Sorga tadi, orang tua 

harus pertama-tama memperhatikan nilai ini terlebih dahulu.  
 Memperhatikan artinya menaruh perhatian (care). Nilai yang dihidupi tentunya dapat 

dilihat oleh anak-anak dan menjadi keteladanan.  
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 Karena itu, sebelum melakukan usaha apapun untuk menurunkan nilai Kerajaan Sorga 
untuk keluarga kita, marilah kita menjunjung dan menghidupi nilai tersebut. 

 
 
II. MENGAJARKAN PERINTAH TUHAN BERULANG ULANG (7). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Setelah diteladankan, orang tua perlu mengajarkan anak-anak tentang perintah Tuhan. 

Ada orang tua yang menganggap bahwa keteladanan sudah cukup.  
 Mereka berpikir, melihat saja sudah cukup. Namun, hal itu keliru. Firman Tuhan tidak 

berhenti pada meneladankan saja.  
 Firman Tuhan jelas berkata, “haruslah engkau mengajarkannya”. Artinya, secara sengaja, 

hal-hal yang kita teladankan itu, kita ajarkan berulang kali.  
 
 
III. MENGGABUNGKAN PERINTAH TUHAN DALAM KESEHARIAN (7b). 
 

Renungan dan Pesan: 
 Firman Tuhan memerintahkan kita untuk membicarakan nilai Kerjaan Sorga kapan pun 

dan dimana pun. Artinya, nilai Kerajaan Sorga harus diintegrasikan (digabungkan) dalam 
kegiatan-kegiatan sehari-hari.  

 Beberapa orang Kristen masih cenderung memisahkan hal-hal yang bersifat rohani dari 
hal-hal yang bersifat duniawi.  

 Anak-anak harus dibiasakan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. 
 

(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: “Kasih” 
 
Kasih pasti lemah lembut 
Kasih pasti memaafkan 
Kasih pasti murah hati 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan 
 
Reff: Ajarilah kami ini saling mengasihi 

Ajarilah kami ini saling mengampuni 
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
Kasih-Mu kudus tiada batasnya 

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

 
 
PEMIMPIN: “Dengan kasih kepada Tuhan dan pekerjaan-Nya, 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 menambahkan rasa cinta terhadap Firman Tuhan kepada setiap 
rumah tangga/ keluarga.  

b. Berdoa agar Tuhan setiap rumah tangga hidup berdasarkan prinsip kebenaran Firman 
Allah supaya menjadi keluarga yang sehat dan berdampak. 

c. Berdoa agar Tuhan menolong setiap keluarga di Indonesia hidup menurut prinsip-prinsip 
kebenaran yang sejati yaitu Firman Tuhan, 
 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kasih saying yang sempurna dan Damai sejahtera Allah dikaruniakan kepada kita semua 
berlimpah-limpah. Amin. 
 

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


