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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Shalom, hari ini kita bersyukur karena masih tetap dapat menikmati kehadiran 
Tuhan melalui Ibadah di Rumah. Puji Tuhan.  
Segala sesuatu yang ada pada kita, adalah anugerah Tuhan dan kita mau persembahkan bagi 
kemuliaan-Nya. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian: 
“Inilah Rinduku Kepada-Mu”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Inilah rinduku kepada-Mu 
Segnap hatiku menyembah-Mu 
Seluruh hidupku memuji-Mu 
Ku menyembah-Mu ya Allahku 
 
Reff:  Kubrikan hatiku dan jiwaku 

Semuanya bagi-Mu 
Didalam hidupku disetiap waktu 
Nyatakan jalan-Mu 
 

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

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

 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan tak habis-habis-Nya rahmat-Nya atas kita semua. 
Mari kita menyanyikan pujian: “Tuhan Yesus Baik”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Tiada berkesudahan  
Kasih setia-Mu Tuhan 
S'lalu baru rahmat-Mu bagiku 
 
Hari berganti hari  
Tetap ku lihat kasih-Mu 
Tak pernah berakhir di hidupku 
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Reff: Tuhan Yesus baik,  
Sungguh amat baik 
Untuk selama-lamanya  
Tuhan Yesus baik 
 

Yesus baik bagimu,  
Yesus baik bagiku 
Dulu s'karang dan selamanya  
Dia sungguh baik 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan menikmati berkat kebenaran melalui sharing Firman Tuhan. Mari kita 
lebih dahulu menyanyikan pujian: “Hidup Ini Adalah Kesempatan”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Hidup ini adalah kesempatan 
Hidup ini untuk melayani Tuhan 
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan bri 
Hidup ini harus jadi berkat 
 
Hidup ini adalah kesempatan 
Hidup ini untuk melayani Tuhan 
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan bri 
Hidup ini harus jadi berkat 
 
Reff: Oh Tuhan pakailah hidupku 

Selagi aku masih kuat 
Bila saatnya nanti 
Ku tak berdaya lagi 
Hidup ini sudah jadi berkat 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “GENERASI BERPRESTASI” 

Ayat Bacaan : 1 Timotius 4:16. 
 
 
Timotius adalah seorang pemuda yang berprestasi. Mengapa demikian? Karena hidupnya 
memberikan dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasul Paulus, sebagai 
pembina rohani Timotius, banyak memberikan nasihat bagi dia dalam surat 1 Timotius.  
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Tentunya, nasihat-nasihat ini dapat kita terapkan dalam hidup kita agar kita juga bisa 
berprestasi dan berdampak.  
 

I. TERDIDIK DALAM AJARAN SEHAT (AY. 6). 

Renungan dan Pesan: 

✔ Pengenalan yang benar tentang Tuhan begitu penting untuk kita miliki. Mengapa? Sebab, 
pengetahuan kita yang benar akan Tuhan  akan membawa kita mengenal dan mengalami 
Dia dengan benar.  

✔ Bagaimana agar kita bisa menerima ajaran sehat? Tentu saja dengan banyak membaca 
dan mendalami firman.  

✔ Sangat disarankan membaca Firman dengan teratur dan juga memiliki waktu khusus 
untuk melakukannya. 

 

I. DISIPLIN BERIBADAH (Ay. 7-8). 
II.  

Renungan dan Pesan: 

✔ Kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya namun 
adalah sesuatu yang harus dilatih terus menerus.  

✔ Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi tentunya rindu untuk 
beribadah.  

✔ Pada masa pandemi ini, kerinduan untuk beribadah difasilitasi baik secara online maupun 
onsite. 

 

III. MENJADI TELADAN (Ay. 12). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Dunia sudah dipenuhi dengan orang-orang pintar dan hebat. Namun, dunia masih 
membutuhkan teladan-teladan yang hidup sesuai dengan Firman Tuhan.  

✔ Mengetahui dan melakukan Firman Tuhan adalah hal yang berbeda.  

✔ Orang mungkin tidak peduli dengan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi orang tahu 
seberapa banyak kita peduli.  

 
(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 nyatakan syukur kita atas Firman Tuhan yg kita terima hari ini dengan menyanyikan 
pujian: “Jadikan Aku Indah”. 

 
Ku datang ya Bapa 
Dalam kerinduan 
Memandang keindahan-Mu 
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Kuberikan s'galanya 
Semuanya yang ada 
Kuingin menyenangkan hati-Mu, Oh Tuhan 
 
Reff:  Jadikan aku indah 

Yang Kau pandang mulia 
Seturut karya-Mu didalam hidupku 
Ajarku berharap hanya kepada-Mu 
Taat dan setia kepada-Mu Tuhan 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita dan kita mau 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 terus membangkitkan dan memperlengkapi generasi muda-Nya, 
untuk menjadi terang dan berkat di dunia ini. 

b. Berdoa agar Tuhan menambahkan kasih dan kerinduan yang besar terhadap Tuhan dan 
pengajaran-Nya.   

c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan hikmat, kuasa dan kasih-Nya bagi seluruh pemimpin 
bangsa-bangsa teristimewa bangsa Indonesia dan kiranya pandemic ini segera berlalu. 
Amin. 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan kemuliaan Tuhan dikaruniakan kepada kita semua. Dalam nama Tuhan 
Yesus Kristus. Halleluia, Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


