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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Haleluya, puji Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan atas kita dan kuasa-Nya bekerja 
di antara kita semua. Mari mendekat kepada-Nya didalam hadirat-Nya yang penuh kasih. Mari  
menyanyikan pujian: “Allah Roh Kudus Penuhi Kami”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Allah Roh Kudus penuhi kami 
Kurindu Kau selalu dalam hidupku 
Allah Roh Kudus ubah hatiku 
Celikkanku, jamahlah kurindu hadirat-Mu 
 
Reff:  Kusembah kudus 

Kudus, kuduslah Tuhan 
Dan kusanjung Kau mulia 
Mulia bagi-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 
 
Sukacita yang besar pasti dicurahkan di tengah-tengah kita karena damai sejahtera oleh Roh 
Kudus memberi kita kekuatan untuk meneduhkan gelombang badai kehidupan ini. Kita 
nyanyian pujian: “Satukanlah Roh Kami Ya Tuhan”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Satukanlah roh kami ya Tuhan 
Bergandeng tangan kami semuanya 
Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu 
Curahkanlah Roh-Mu atas kami 
 
Reff:  Roh tercurah dari surga 

Bumi bersukacita 
Roh tercurah dari surga 
Bangsa-bangsa bersorak 
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Roh tercurah dari surga 
Gereja Tuhan dibangkitkan 
Roh tercurah dari surga 
Gereja Tuhan dimenangkan 

 
Semua bangsa-bangsa 
Kan mengaku bahwa Yesus Tuhan 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Mari kita bawa hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah Sang Air Kehidupan 
agar disegarkan-Nya jiwa dan roh kita oleh kuasa Firman-Nya. Mari kita menyanyikan pujian 
doa: “Mengalirlah Kuasa Roh Kudus”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Bagaikan tanah kering 
Yang merindukan air 
Demikianlah jiwaku  
Haus akan engkau 
 
Ku rindu selalu  
Hadir-Mu di hidupku 
Memulihkan jiwaku  
Hapuskan air mataku 
 

Reff:  Mengalirlah kuasa Roh Kudus 
Mengalirlah di tempat ini 
Mengalirlah o Roh Kudus 
Pulihkanku 

 ( Di hidupku). 
 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “DIURAPI UNTUK MELAYANI” 

Ayat Bacaan : 1 Petrus 2:11-17. 
 
 
Seperti Yesus yang hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Teladan itu juga yang harus kita 
miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat bahwa kita diurapi untuk melayani 
dan mengabarkan kabar baik kepada semua orang.  
 
Apa saja yang harus kita lakukan agar pelayanan kita maksimal dan berkenan kepada-Nya? 
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I. MEMILIKI CARA HIDUP YANG BENAR (Ay. 11-12). 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Jika kita mengaku sebagai seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan, sudah sepatutnya 
kita memiliki cara hidup yang benar.  

✔ Artinya cara hidup kita harus sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.  

✔ Mengapa? Karena melalui kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran dapat 
memenangkan jiwa bagi Kristus.  

 
 

II. MEMILIKI KERENDAHAN HATI (Ay. 13-14). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Dalam melayani kita juga harus memiliki kerendahan hati.  

✔ Walaupun latar belakang kita adalah seorang pengusaha berhasil, pejabat atau bahkan 
konglomerat sekalipun, di dalam pelayanan Tuhan menginginkan agar kita tetap rendah 
hati dan bisa tunduk terhadap otoritas di atas kita, sehingga pelayanan kita bisa menjadi 
berkat bagi banyak orang.  

  
 

III. MEMILIKI KEMERDEKAAN ATAS DOSA (Ay. 16-17). 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Agar pelayanan kita berdampak maksimal, kita juga harus memiliki kemerdekaan atas 
dosa, artinya hidup kita sudah terbebas dari ikatan dosa dan kita sudah meninggalkan 
kehidupan lama kita yang tidak berkenan kepada Allah.  

✔ Tujuannya agar kita tidak jadi batu sandungan sehingga orang yang belum percaya bisa 
mengenal Allah.  

 
(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 naikkan syukur atas Firman yang telah kita dengar Bersama dengan menaikkan pujian: 
“Berhembuslah Roh Kudus” 

 
Berhembuslah Roh Kudus 
Di tempat ini 
Berhembuslah Roh Kudus 
Dengan kuasa-Mu 
Pulihkanlah G'reja-Mu 
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Di akhir jaman 
Berhembuslah berhembuslah skarang 
 
Reff:  Urapilah kami 

Dengan minyak baru 
Penuhilah kami 
Dengan hadirat-Mu 
 
Kami rindu Tuhan 
Melihat kuasa-Mu 
Dicurahkan di tempat ini 

 
PEMIMPIN: Mari kita berdoa. 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: “Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkurang atas kita; karenanya 
mari kita bawa persembahan syukur kita kepada-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 mengobarkan hati dan roh kita untuk melayani dengan kuasa Roh 
Kudus-Nya 

b. Berdoa agar Tuhan menolong kita di dalam mempraktekkan kehidupan yang selaras 
dengan panggilan kita; agar hidup dan pelayanan kita lebih berdampak.  

c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan karya Roh Kudus untuk menginsafkan dunia dari 
dosa-dosanya dan membawa mereka berbalik Kembali kepada Allah.  

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kuasa, kasih dan hikmat Allah menyertai pelayanan dan kehidupan kita. Amin. 
 

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


