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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Shalom. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Sebab itu kita 
mau nyatakan kerinduan hati kita untuk menyenangkan Tuhan dengan menaikkan nyanyian 
pujian: “Jadikan Aku Indah”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Ku datang ya Bapa 
Dalam kerinduan 
Memandang keindahan-Mu 
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 

 
(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 Tuhan telah nyata atas kita dan kesetiaan-Nya tetap untuk selama-lamanya. Mari dengan 
sukacita kita memuji-muji Dia dengan menaikkan pujian: “Sungguh Nyata”.  (Boleh lebih dari 1 
lagu dan pilih sendiri). 

 
Seindahnya pelangi 
Secerahnya mentari 
Namun Kau yang terindah 

Hanya Kau yang termegah 

 
Walau badai menghadang 

Dan bumi pun bergoncang 

Namun Kau kan setia 

Menjagaku s'lamanya 
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Reff:  Sungguh nyata kasih-Mu 
Di sepanjang hidupku 

Dengan darah-Mu 

Kau tebus dosaku 

 
Sungguh nyata kasih-Mu 

Di sepanjang hidupku 

Seg'nap hatiku hanyalah untuk-Mu 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Firman Tuhan itulah penuntun di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita sambut 
firman-Nya dengan menyanyikan pujian: “Sampai Akhir Hidupku”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Bapa, Engkau mengenalku 
Lebih dari siapapun 
Engkau tahu ceritaku 
Dan isi hatiku 

 
Tak peduli masa lalu 
Engkau tetap memilihku 
Ubahkanku, sempurnakan 
Jadi karya yang indah 

 
Reff :  Kini Aku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu 

Kuasa-Mu kuatkanku, dasar Kuberharap 
 

Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku 
Kuikuti panggilan-Mu 'kukan setia sampai akhir hidupku 

 

FIRMAN TUHAN 
 

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

Ayat Bacaan : 1 KORINTUS 15:33-34 
 

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi 
dengan orang yang tepat atau orang yang baik, kita tentu akan mendapatkan banyak manfaat 
darinya. Tetapi jika kita salah dalam bergaul, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita 
tanggung.  
 
Apa yang akan terjadi jika kita salah dalam pergaulan? 
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I. BISA MEMBAWA KEPADA KESESATAN. 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Pergaulan kita yang salah, membuka kemungkinan untuk menuntun pada kesesatan.  

✔ Biasanya guru-guru palsu adalah mereka yang dengan sengaja menebar kesesatan 
dengan terlebih dahulu menjalin pergaulan dengan yang akan disesatkan.  

✔ “Racun” ditebarkan sedikit demi sedikit melalui nilai-nilai yang ditanamkan selama 
pergaulan tersebut. Jika tidak hati-hati, orang percaya akan dengan mudah disesatkan. 
 

II. BISA MERUSAK KEBIASAAN BAIK. 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Kehidupan Kristen menekankan perbuatan baik setelah diselamatkan sebagai buah-buah 
kebenaran.  

✔ Hal tersebut dibangun, diusahakan dan dibiasakan sehingga menjadi sesuatu yang 
dilakukan dalam keseharian.  

✔ Tetapi jika kita salah bergaul, apa yang sudah kita bangun itu dapat runtuh dan berubah 
menjadi kebiasaan yang buruk.  

✔ Kebiasaan baik yang sudah kita miliki, rusak karena pengaruh buruk pihak lain.  
 

III. BISA MEMBAWA KEPADA DOSA. 

 
Renungan dan Pesan: 
✔ Yang lebih buruk adalah bahwa pergaulan yang salah dapat membuat kita pada tindakan-

tindakan yang melanggar hukum Allah.  
✔ Karena pengaruh orang-orang yang jahat, negatif dan tidak mengenal Allah; kita terbawa 

pada kebiasaan hidup berdosa yang menurut mereka mungkin adalah hal yang biasa-
biasa saja.  

✔ Alangkah pentingnya kita meningkatkan kewaspadaan terhadap pergaulan yang kita jalin.  
 

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kesetiaan dan kerelaan untuk berkorban, meneguhkan kita untuk hidup di dalam  rencana 
Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan pujian: “Hati Hamba” 

 
 
Ku tak dapat lupakan 
Kebaikan yang ku terima 
Pengorbanan-Mu yang mulia 
Jadikanku berharga 
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Kau tulus menerima 
Aku apa adanya 
Kekuatan kasih-Mu nyata 
Memulihkan hidupku 
 
Reff:  Kau bukan Tuhan yang melihat rupa  

Kau bukan Tuhan yang memandang harta 
Hati hamba yang selalu Kau cari 
Biar Kau temukan di dalamku 

 
Slama ku hidup ku mau menyembah-Mu 
Sebab Engkau sangat berarti bagiku 
Yang terbaik yang ada padaku 
Kupersembahkan kepada-Mu Yesusku 

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

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Dengan hati yang rela berkorban, kita akan membawa persembahan syukur kita 
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 melepaskan gereja-Nya dari jerat pergaulan yang menyesatkan. 

b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kemampuan anak-anak-Nya hidup intim dengan Bapa 
sehingga mampu menyatakan kasih dan kebenara Allah di setiap pergaulan. 

c. Berdoa agar Tuhan memberkati setiap usaha pemerintah atau para ilmuwan dalam 
menangani pandemi Covid 19 ini, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan baik 
di dalam kenormalan yang baru. 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kasih setia Tuhan dikaruniakan berlimpah atas kita dari sekarang sampai selamanya. 
Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


