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PERSIAPAN  

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Shalom, kita bersyukur kepada Bapa di Surga yang mengaruniakan kepada kita 
kasih dan sukacita yang besar sehingga kita bisa melaksanakan Ibadah di Rumah pada hari ini. 
Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan pujian: “Dengan Apa Kan Kubalas”. (Boleh 
pilih lagu yang lain). 

 
Kau Allah Yang Setia, 
Bapa Yang Mulia. 
Kasih-Mu besar Tuhan, 
Kau pulihkan hidupku. 
 
Kaulah Harapanku, 
Hidupku dalam-Mu, 
Terima kasih Tuhan, 
Kau s'lamatkan hidupku. 
 
Reff:  Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu 

Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, 
Ku bersyukur pada-Mu, s'lamanya, 
Selamanya. 

 
(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan). 

 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Kita semua adalah satu di dalam keluarga Bapa Surgawi. Kita harus hidup saling mengasihi dan 
saling mendukung satu dengan yang lainnya agar kemuliaan-Nya dinyatakan atas kita. Mari kita 
menyanyikan pujian: “Ku kan Terbang”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
FirmanMu Tuhan 
P’lita bagi kakiku 
Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku 
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Kebenaran-Mu menuntunku s’tiap hari 
Kumenantikan-Mu beri kekuatan baru 

 
Reff: 
Kukan terbang tinggi di awan 
Bersama-Mu dalam kemuliaan 
S’bab firman-Mu teguh menopang 
Kukan aman dalam-Mu Tuhan 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan menikmati kebenaran Firman Tuhan melalui sharing hari ini. Mari kita 
sambut dengan menyanyikan pujian: “Jadikan Aku Indah”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan 
Memandang keindahan-Mu 
Ku berikan s’galanya, semuanya yang ada 
Ku ingin menyenangkan hati-Mu o 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: “BERJAGA JAGA DI AKHIR ZAMAN” 

Ayat Bacaan : MATIUS 25:1-13 

 

Perumpamaan tentang gadis bijak dan gadis bodoh mengajarkan kepada kita tentang sikap yang 

seharusnya kita ambil untuk menunggu kedatangan Kristus kembali. Dari 5 gadis bijak, kita 

mendapat prinsip tentang hidup berjaga-jaga di akhir zaman.  

 

Bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman yang mereka contohkan? 

 

 

I. HIDUP SETURUT FIRMAN-NYA (ay. 1-4). 
 

Renungan dan Pesan: 

✓ Pelita adalah sarana penerangan yang disiapkan oleh 5 gadis bijak untuk 

menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang bisa datang kapan saja.  
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✓ Mazmur 119:105 menyatakan bahwa Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan 

terang bagi jalan orang percaya.  

✓ Dengan demikian, 5 gadis bijak itu meneladankan hidup yang dilandaskan pada 

Firman Tuhan agar dalam keadaan apapun selalu siap sedia dipimpin Firman-Nya.  
 
 

II. HIDUP DIPIMPIN ROH KUDUS (ay. 8-9). 

 
Renungan dan Pesan: 

✓ Salah satu gambaran yang muncul di Alkitab untuk menjelaskan Roh Kudus adalah 

“minyak”.  

✓ Minyak berfungsi sebagai sarana yang mengurapi (memberi wewenang/otoritas), 

untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga agar api di pelita tetap bisa 

menyala.  

✓ Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita tetapi berapi-api meskipun sedang 

berada di akhir zaman dengan berbagai macam kesusahan dan pergumulannya 

(2Tim 3:1-9). 
 
 

III. HIDUP INTIM DENGAN ALLAH (ay. 12). 

 
Renungan dan Pesan: 

✓ 5 gadis yang bodoh tidak dikenal oleh Tuhan.  

✓ Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan dan keintiman 

dengan Tuhan.  

✓ Di tengah keadaan akhir zaman yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk 

semakin memiliki keintiman dengan Tuhan agar senantiasa mendapatkan 

kekuatan yang baru di dalam Dia.  

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan dimana kita dapat terus bertumbuh didalam 
keselarasan dengan Dia. Kiranya Firman Tuhan yang telah kita terima hari ini, menjadi terang  di 
dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan 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 
Ku nyatakan 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 berdoa untuk Firman Tuhan yang telah kita dengar. 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita dan kita harus menjadi saluran 
berkat bagi yang lain. Untuk itu kita mau memberikan “korban syukur yaitu persembahan“ 
kepada Tuhan.  
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 memampukan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. 

b. Berdoa agar Tuhan menolong jemaat-Nya untuk hidup seperti 5 gadis yang bijaksana.    

c. Berdoa agar Tuhan menyertai pemerintah dan bangsa Indonesia di dalam memulihkan 
situasi dan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid 19.  

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan kemuliaan Tuhan dikaruniakan kepada kita semua yang hidup didalam 
kesatuan hati. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


