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PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Halelluia. Karena kasih Allah yang besar kepada manusia, sehingga kita memiliki
hidup yang kekal didalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita nyatakan syukur kita
kepada-Nya dengan menyanyikan pujian: “Kusembah Kau Allahku”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Hanya Engkau Jurus'lamatku
Tuhan Kau setia padaku
Yang ku pegang hanya janji-Mu
Kupercayakan hidupku
Reff:

Kusembah Kau Allahku
Bapa dan sahabatku
Kau yang pedulikan
S'luruh hidupku,,
Walau lewati lembah
Aku tak ditinggalkan
Yesus Kau kekuatan
Di hidupku

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN
Ada banyak jalan ke Roma, tetapi hanya ada satu jalan yang pasti kepada Hidup Yang Kekal;
yaitu didalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kita akan nyatakan kebenaran ini dengan
menaikkan pujian: “Aku Jalan Kebenaran”. (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri).
Aku jalan kebenaran
Dan jalan kehidupan
Itu yang Yesus katakan
Aku percaya amin
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Di dalam nama-Nya ada keslamatan kekal …. 2X
Reff:

Glory Haleluya, Glory Haleluya
Glory Haleluya, Glory Haleluya
Didalam namanya ada keslamatan kekal

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Kita akan menikmati kebenaran Firman melalui sharing bersama. Mari kita
menyanyikan pujian: “Kau Tuhan Yang Slamatkanku”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Kau Tuhan yang pulihkanku
t'rima kasih Yesus
Kau Tuhan yang s'lamatkanku
t'rima kasih Yesus
Kau Tuhan yang sembuhkanku
t'rima kasih Yesus
Kau Tuhan memberkatiku
t'rima kasih...
Reff:

S'gala pujian dan syukur
hanya bagi-Mu Yesus
Dengan apa'kan ku balas kasih-Mu
S'gala hormat kemuliaan
Hanya layak bagi-Mu
Ku sembah Yesus seumur hidupku

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “INTEGRITAS DALAM PEKERJAAN”
Ayat Bacaan : 1 Sam.17:15; 24:5-8; 2 Sam.12:7-13
Seseorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah
perusahaan. Karena orang tersebut bisa dipercaya dalam segala situasi dan kapan pun. Contoh
dalam bagian ini adalah Daud. Daud dapat dipercaya dalam semua yang dia kerjakan, baik
pekerjaan kecil yang terlihat maupun yang tidak dilihat orang.
Ciri integritas:
I. SETIA PADA TUGAS YANG DIPERCAYAKAN (1 Sam. 17:15; Mat. 25:21).
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Renungan dan Pesan:
✔ Seorang yang memiliki integritas akan melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya
meskipun pekerjaannya tidak dipandang orang.
✔ Seperti yang dilakukan Daud, dia tetap menggembalakan kambing domba yang hanya 2
atau 3 ekor, bahkan rela berkorban nyawa untuk menyelamatkan apa yang menjadi
tanggung jawabnya.
II. SETIA PADA ATASAN (1 Sam. 24:5-8).
Renungan dan Pesan:
✔ Atasan bukanlah orang yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan.
✔ Namun bagi seseorang yang memiliki integritas dia akan tetap loyal terhadap atasan.
✔ Seorang yang berintegritas tidak akan menjatuhkan atasannya, melainkan tetap hormat
dan tetap mau mendukung atasannya, tentu untuk hal-hal yang tidak melanggar norma
dan hukum yang berlaku.
III. SETIA PADA KETETAPAN ALLAH (2 Sam. 12:7-13).
IV.
Renungan dan Pesan:
✔ Ketika Daud bersalah akan apa yang Allah tetapkan, maka dia segera menyadari
kekeliruannya tersebut. Dan dia menyesal dan dia berbalik kepada Allah.
✔ Seseorang yang memiliki integritas akan selalu berpatokan kepada apa yang
diperintahkan Tuhan.
✔ Orang yang demikian akan selalu dapat dipercaya, karena ketika dia melakukan
kesalahan dia akan cepat menyadari, meminta maaf dan tidak melakukannya lagi.
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis).

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN
Keselamatan adalah berkat terbesar yang telah kita terima dari Tuhan, karena itu kita harus
dengan antusias memberitakan ini kepada orang lain agar mereka juga diselamatkan. Mari kita
nyatakan kerinduan kita dengan menyanyikan pujian: “Jurus’lamatku”
Walau ku harus berjalan
Dalam lembah kekelaman
Perlindunggan-Mu oh Tuhan
Nyatalah bagi hidupku
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Tiada pernah sedetikpun
Tiada pernah Kau tinggalkan
Sungguh mulia dan sempurna
Hanya Kau layak disembah
Reff:

Yesus Engkau juruslamatku
Dalam janji-Mu kemenanganku
Selamanya kan ku nyatakan
Besar setia-Mu Tuhan di hidupku

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

PERSEMBAHAN
PEMIMPIN: Kasih Allah yang besar telah dinyatakan dengan memberikan Kristus menjadi
korban penebus dosa kita. Mari kita nyatakan kasih kita dengan memberitakan kasih-Nya
kepada dunia dan 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 menambahkan kesadaran dan pemahaman kita akan pentingnya
menjadi orang percaya yang memiliki integritas yang sehat.
b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kemampuan kita mempraktekkan integritas di dalam
kesetiaan.
c. Berdoa agar terjadi lawatan atas negeri kita Indonesia, supaya seluruh warga negara
dapat memiliki dan hidup dalam integritas. Amin.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya berkat dan sukacita hidup yang kekal, yang telah kita memiliki, menggerakkan kita
semua untuk menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan itu, kepada semua orang. Amin.

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