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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluya. Oleh anugerah dan kebaikan Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan yang  
dipenuhi kasih, sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Amin. Mari kita mendekat kepada Tuhan, 
dalam hadirat-Nya, kita menyanyikan pujian: “Saat Kumasuk Kehadira-Mu”. (Boleh pilih lagu 
yang lain). 
 

Saat ku masuk kehadirat-Mu 
Ku tersungkur dan sembah-Mu 
Ku persembahkan korban syukurku 
Yang terbaik bagi-Mu 
 
Reff: Kubawa korban syukur 

Ketempat kudus-Mu Tuhan 
Hatiku limpah dengan syukur 
Sbab Tuhan Baik selamanya 
 
Kubawa korban syukur 
Ketempat Kudus-Mu Tuhan 
Hatiku limpah dengan syukur 
Sbab Tuhan baik ho ho 
Sbab Tuhan baik. 
 

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

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

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Sukacita karena kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita anak-anak-Nya 
mendorong kita untuk menaikkan pujian : “Bangkit Serukan Nama Yesus”.  (Boleh lebih dari 1 
lagu dan pilih sendiri). 
 

Bangkit, s’rukan nama Yesus 
Maju nyatakan kuasa-Nya 
Kita buat iblis gemetar 
Kalahkan tipu dayanya 
Dengan kuasa nama-Nya 
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Reff :  Nama Yesus, menara yang kuat 

Nama Yesus, kota benteng yang teguh 
Nama Yesus, kalahkan semua musuh 
Nama Yesus, diatas segalanya 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan menyanyikan 
pujian: “Kumasuk Ruang Mahakudus”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kumasuk ruang Maha Kudus 
Dengan Darah Anak Domba 
Kumasuk dengan hati tulus 
Menyembah Yang Maha Kuasa 
 
Reff:  Ku menyembah-Mu, kusembah-Mu 

Ku menyembah-Mu, kusembah-Mu 
Sbab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan 
Sbab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan 
 

 
FIRMAN TUHAN 

 
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 

Tema: “RENDAH HATI DAN RELA MELAYANI” 
Ayat Bacaan : Markus 1:1-8. 

 
Yohanes Pembaptis adalah seorang guru yang dikenal oleh banyak orang pada zaman Yesus. 
Namun, ketenarannya ini tidak membuat Yohanes menjadi sombong. Ia tetap rendah hati dan ia 
tetap melayani. Kerendahan hatinya jelas terlihat di dalam ayat ke 7,  dimana Yohanes berkata, 
"Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk dan membuka tali 
kasut-Nyapun aku tidak layak.”  
 
Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita teladani dari hidup Yohanes Pembaptis: 
 
 
I. HIDUPNYA BERFOKUS PADA KRISTUS (Ay. 4). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada 

Yesus, bukan kepada dirinya.  
 Bahkan, ketika orang-orang mulai “meninggalkan” Yohanes dan pergi kepada Yesus, 

Yohanes tidak marah (Yoh 3:26-30).  
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 Dia tidak berusaha untuk mempertahankan dirinya atau meminta kredit agar namanya 
dikenal.  
 

 
II. GAYA HIDUP SEDERHANA (Ay. 6). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Firman Tuhan menyaksikan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang 

kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.  
 Ia tidak merasa minder atau menjadi kurang berharga karena apa yang dia pakai, sebab 

Yohanes tahu bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh apa yang ia makan, minum atau 
pakai.  

 Identitasnya ditentukan oleh perkataan Tuhan yang ia hidupi dalam panggilannya.   
 
 
III. PELAYANANNYA TANPA GENGSI (Ay. 7). 

 
Renungan dan Pesan: 
 Ada suatu pekerjaan khusus yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis di ayat ke 7 yaitu 

“membungkuk dan membuka tali kasut”.  
 Yohanes sebagai orang Yahudi tahu, bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling 

kecil dan hina. Seorang budak yang paling tidak berpengalaman biasanya ditaruh untuk 
melakukan pekerjaan ini.  

 Pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukan dengan tekun, tidak perlu 
gengsi. Sesungguhnya tidak ada kasta di dalam pelayanan. Semua sama di hadapan-Nya. 

 
 

(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 menaikkan pujian: “Inilah Rinduku” 
 
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 
Di dalam hidupku di setiap waktu 
Nyatakan jalan-Mu 

 
PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. 
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PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Karena berkat dan kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita untuk 
mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Nya. 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 mengaruniakan Fokus kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus serta 
kerendahan hati untuk melakukan seluruh pelayanan dan kehidupan kita.  

b. Berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk tetap rendah hati baik ketika berhasil 
maupun gagal. 

c. Berdoa agar Tuhan terus memimpin bangsa kita dan bangsa-bangsa di bumi ini supaya 
dapat menangani berbagai permasalahan yang ada maupun berbagai kebutuhan karena 
pertolongan Tuhan. 
 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan sukacita keselamatan dari Allah menyertai kita semua. Amin 
 

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


