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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya dan 
Dia menjadi Bapa kita. Kasih setia-Nya senantiasa nyata didalam kehidupan kita.   
Mari kita mendekat kepada-Nya dengan menyanyikan pujian: “Bapaku Yang Baik”. (Boleh pilih 
lagu yang lain). 
 

Bapaku yang baik, Kau sangat ku cinta 
Lebih dari segalanya, didalam hidupku 
 
Bapaku yang baik, Engkau yang ku perlu 
Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku 
 
Reff: Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu  

Selalu nyata dalam hidupku 
Tak pernah berhenti, berharap pada-Mu 
Yesusku Kau segalanya 

 
(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 itu besar. Kasih tinggi mengatasi langit, lebih luas dari lautan Dialah satu-
satunya yang layak untuk dipuji dan disembah. Bersama kita nyanyikan pujian: “Tiada Terukur”.  
(Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan  
Panjang dan lebarnya melebihi lautan 

Jauh tinggi mengatasi langit  
Dalamnya tak dapat kuselami  
Kasih setia-Mu besar selamanya  
Kasih setia-Mu besar selamanya  
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Korus : Hatiku bersyukur, jiwaku memuji  
Mulutku pun bersorak, memuji Engkau Yesus  
Ajaib perbuatan-Mu, besar anug'rah-Mu 

Tak 'kan berhenti ku memuji nama-Mu 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita mendengarkan suara Tuhan melalui sharing Firman Tuhan pada hari ini. Mari 
kita sambut dengan pujian: “Ku Hidup Bagi-Mu”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku 
Kau memb’rikan ku hidup dan pengharapan 
Ku ikut kehendak-Mu kunyatakan janjiku kepada-Mu 

 
Reff:  Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu 

Hatiku tetap, tetap menyembah-Mu 
Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasih-Mu 
 
Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu 
Mataku tetap, tetap memandang-Mu 
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu 

 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “MENGHORMATI ORANG TUA” 

Ayat Bacaan : Efesus 6:1-3 
 

 
Di dunia ini, mungkin saja ada orang yang tidak dikaruniai anak, tetapi setiap orang pasti memiliki 
orang tua. Mungkin orang tua kita tidak sempurna. Tetapi itu tidak boleh menghentikan kita 
untuk tidak menghormati mereka. Sebab, menghormati orang tua adalah kewajiban dan hak 
setiap orang sebagai seorang anak.  
 
Mari kita lihat 2 kebenaran ini. 
 

 

I. MENGHORMATI ORANG TUA ADALAH PERINTAH TUHAN (AY. 1-2). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Kita pasti tahu bahwa sebuah perintah adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan.  

✔ Namun, terkadang kita lupa dan menganggap bahwa menghormati orang tua 
bukanlah perintah tetapi pilihan. Artinya, ada orang merasa, jika menurutnya orang 
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tuanya layak untuk dihormati, maka dia akan menghormati orang tuanya. Namun ini 
tidak benar.  

✔ Menghormati adalah perintah yang harus dilakukan.  
 
 

II. MENGHORMATI ORANG TUA MEMBUAT KITA MENERIMA BERKAT (Ay. 3). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Semua orang tentunya ingin panjang umur. Dan bukan hanya sekedar panjang umur 
tetapi pasti maunya berbahagia. Karena itulah banyak orang berusaha untuk bekerja, 
banting tulang juga menjaga kesehatan. Tentunya itu baik. Tetapi kita perlu menyadari 
bahwa terlebih dari usaha kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhan berjanji 
bahwa jika kita menghormati orang tua, kita berhak untuk menerima kebahagiaan dan 
umur panjang di bumi.  

✔ Tuhan telah menetapkan otoritas ilahi di dalam keluarga. Kita harus hidup dalam otoritas 
ini. Seumur hidup kita, kita akan selalu menjadi anak dari ayah / ibu kita. Karena itu, 
penghormatan kita kepada mereka tidak boleh berhenti ketika kita sudah mandiri tetapi 
harus terus dipertahankan seumur hidup.   

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

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kita mendengar suara Tuhan hari ini. Mari kita nyatakan komitmen kepada kehendak Tuhan 
dengan menyanyikan pujian: “Dengan Apa Kan Kubalas” 

 
Kau Allah yang setia,  
Bapa yang mulia 
KasihMu besar Tuhan 
Kau pulihkan hidupku 
 
Kaulah harapanku,  
Hidupku dalam-Mu 
Terima kasih Tuhan 
Kau selamatkan hidupku 
 
Reff: Dengan apa kan kubalas 

Segala kebaikan-Mu 
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus 
Ku bersyukur pada-Mu selamanya 

Selamanya… ooooh… selamanya… ooooh… 
 

PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. 
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PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Karena itu kita akan nyatakan syukur kita 
dengan 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 roh keputraan Kristus kepada kita agar dapat menghormati dan 
mengasihi Orang Tua dan orang yang lebih tua sebagaimana dikehendaki Tuhan. 

b. Berdoa agar Tuhan menguatkan dan memampukan para orang tua agar dapat 
mengasihi anak-anak mereka seperti Bapa Surgawi mengasihi Putra-Nya: Tuhan Yesus 
Kristus. 

c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan berkat atas setiap rumah tangga dan keluarga 
sehingga gereja dan masyarakat terberkati.  

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, didalam Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, 
dikaruniakan berlimpah-limpah atas kita semua. Halelluia, Amin. 
 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


