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Persiapan Ibadah 

 Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga 

untuk terlibat dalam liturgi. 

 Setiap keluarga mengambil saat teduh…. 

Panggilan Beribadah 

Ayah : Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk hadiratNya 

dengan bermazmur...  

  Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur,  

Semua  : bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi!  

Ayah : Dia, yang menutupi langit dengan awan-awan,  

Semua  : yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat 

gunung-gunung menumbuhkan rumput.  

Ayah  : Dia, yang memberi makanan kepada hewan,  

Semua  : kepada anak-anak burung gagak, yang memanggilmanggil.  

Ayah : Ia tidak suka kepada kegagahan kuda,  

Semua  : Ia tidak senang kepada kaki laki-laki;  

Ayah : TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia,  

Semua  : kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. 

(Mazmur 147: 7-11) 

 

MENGHADAP TUHAN 

Ayah : Marilah kita berdiri memuji Tuhan yang hadir di tengah-

tengah persekutuan kita !  

Nyanyian Jemaat : KJ 64 “Bila Kulihat Bintang Gemerlapan”  

  Bila kulihat bintang gemerlapan  

  Dan bunyi guruh riuh kudengar,  

  Ya Tuhanku, tak putus aku heran  

  Melihat ciptaanMu yang besar  

 Refr.  Maka jiwaku pun memujiMu:  

  “Sungguh besar, kau Allahku!”  

  Maka jiwaku pun memujiMu:  

  “Sungguh besar, Kau, Allahku!”  
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---- Prosesi PF dan Majelis memasuki ruang Ibadah ---- 

Ya Tuhanku, pabila kurenungkan  

pemberianMu dalam Penebus, 

'ku tertegun: bagiku dicurahkan  

oleh PutraMu darahNya kudus…  Refr 

DOA HARI INI 

Ibu : Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: Ya Bapa di 

Sorga, puji syukur atas seluruh penyertaan yang Engkau 

berikan, terima kasih telah melimpahkan banyakbanyak 

kebaikan dan kegembiraan menyelimuti pagi hari ini untuk 

mengawali hari. Kami mohon kepada-Mu agar hari ini Kami 

selalu dibimbing, dituntun untuk selamat dan dapat 

menjalani hari dengan baik. Amin. 

NYANYIAN KELUARGA KJ 383 “Sungguh Indah Kabar Mulia”  

1. Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah!  

Yesus Kristus tak berubah s‟lama-lamanya!  

DarahNya tetap menghapus dosa dan cela.  

Ia hibur yang berduka. Puji namaNya!  

Refrein:  Baik kemarin, hari ini, s‟lama-lamanya  

 Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya!  

 Puji namaNya, puji namaNya!  

 Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya! 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

 DOA MOHON ROH KUDUS  

 PEMBACAAN ALKITAB  

 

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

Kitab Amsal 3 : 13-20  yang menyatakan …..  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HOSIANA!    

Semua Haleluya, Haleluya, Haleluya                   

duduk 

Renungan 
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SPIRITUAL ERA GIGITAL 

"Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh 

kepandaian." (ay. 13) 

Amsal 3 : 13 - 20 

Salah satu ciri penanda era digital (revolusi 4.0) adalah hadirnya aliran 

mega data (big data) dan pemanfaatan dalam ruang media sosial. 

Peluang ini bukan tanpa masalah. Di tangan orang yang mengalami krisis 

mental, terlebih krisis spiritual, kehadiran mega data dan media sosial ini 

menjadi "bahaya bagi misi Kristus" (Damai dan sejahtera bagi semua 

mahluk). 

Dalam budaya literasi digital, kita bukan saja perlu cerdas dalam 

mempelajari berbagai aplikasi teknologi, namun berkemampuan dalam 

mengenali apa yang terkandung dalam materi yang disebarluaskan dalam 

ruang media. Prinsipnya, sesuatu yang hendak dibagikan dalam ruang 

media sosial, terlebih dahulu tersaring dalam ruang mental, terlebih 

ruang spiritual. 

Injil adalah kabar baik dan sukacita yang mutlak diberitakan. Injil perlu 

hidup terlebih dahulu dalam ruang mental (pikiran), kemudian dalam 

ruang spiritual (hati). Amsal 3:13-20 menekankan bahwa hikmat dari 

Allah adalah "Big Data" yang sesungguhnya; sebuah "Mega Karya" yang 

nilainya mengatasi apa yang dapat diagungkan oleh mereka yang 

berpikir duniawi. Kita perlu masuk dalam literasi hikmat. Lalu 

mewartakannya melalui berbagai pengungkapan di ruang media sosial 

tersebut (Online).  

Hikmat Allah perlu memenuhi ruang-ruang digital. Dengan hikmat-Nya, 

kita terhubung dengan sumber Ilahi, yaitu Allah yang Mahabesar. Kita 

juga senantiasa dipandu untuk menyatakan gambaran besar tentang diri-

Nya. Dalam ruang online Dia harus semakin besar, kita semakin kecil 

(Yoh 3:30). Di luar panduan Hikmat-Nya, kita hanya menghadirkan 

informasi sampah (minus kasih). Dengan kata Iain, tidak ada "permata" 

dalam informasi yang tidak berisi hikmat-Nya.  

Jadikanlah Smartphone sebagai "alat kehidupan" yang menghubungkan 

penggunanya dengan panggilan spiritual, menjadi pewarta kerajaan-Nya, 

yakni kerajaan Kasih. Allah harus memerintah dalam ruang Online! 
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Nyanyian KJ 343 : 1, 2, 3  “Dunia Dalam Rawa Paya” 
 

1. Dunia dalam rawa paya berjuang t'rus 

Kristen, manakah cahaya Injil kudus? 

Biar dalam g'lap-gulita Bergemilang t'rang berita 

Satu saja Tuhan kita Sang Penebus 
 

2. Bangunkan persekutuan sidang Jemaat 

dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat 

Satu Sabda berkuasa mempersatukan bahasa 

sekalian kaum dan masa jauh dan dekat 

PENGAKUAN IMAN           (berdiri) 

PF : Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu mari 

kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan 

Pengkuan Iman Rasuli.  

Semua  : Aku percaya………………..       (duduk) 

 DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi KK.756) 

 Berdoa bagi upaya pemerintah agar bijak menangani pencegahan 

penyebaran virus corona dari tingkat pusat sampai di daerah. 

 Berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani 

pasien covid 19. Juga semua pihak  terkait yang ikut serta menangani 

baik TNI POLRI, Pegawai RS, Cleaning service, Supir ambulans, 

Petugas pemakaman dll 

 Berdoa bagi keluarga-keluarga anggota keluarganya menderita sakit 

dan yang berdukacita kehilangan anggota keluarganya. 

 Berdoa bagi warga jemaat Abraham yang bekerja, yang studi dan 

membutuhkan bantuan serta mereka yang bersukacita karena ulang 

tahun dan berkat Tuhan yang melimpah. 

 Komandan Grup 1 Kopassus dan jajarannya dalam mengemban tugas 

 Prajurit Kopassus yang adalah warga jemaat yang saat ini bertugas di 

berbagai daerah. 

 Berdoa bagi hal-hal lain yang penting didoakan. 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 AJAKAN MEMBERI 

Kakak marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan bagiNya. Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi 

: “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 

pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-
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lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpahlimpah, dan 

bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 

anggurnya.” (Amsal 3 : 9-10) Tuhan memberkati saudara 

dan persembahan Saudara. 

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ  

(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening.  

Mandiri an. GPIB ABRAHAM  No. 163-00-0127927-5 

NYANYIAN:  KJ. 363 - Bagi Yesus Kuserahkan  

1.  Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; hati dan 

perbuatanku, pun waktuku milikNya. Bagi Yesus semuanya, 

pun waktuku milikNya. Bagi Yesus semuanya, pun 

waktuku milikNya. 

2.  Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya; mataku 

memandang Yesus; yang kupuji Dialah! Bagi Yesus semuanya, 

yang kupuji Dialah! Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 

DOA SYUKUR 

Anak  Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA:  

Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami 

terima dari pada-Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa 

yang Engkau percayakan kepada kami, dan kami mohon 

sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak 

takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup 

kami sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin      

  Tetap berdiri 

PENGUTUSAN 

 

AMANAT PENGUTUSAN  

Ibu   :  Kini Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa 

menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan 

dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai Gereja, 

dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus 

yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. 

Ingatlah Nas Alkitab yang terambil dari Kitab Amsal 19:21: 

“Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan 

Tuhanlah yang terlaksana.” 

https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=363&res=kidung_jemaat
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Nyanyian Pengutusan: GB 214 “Tiap Langkahku” 

1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan  

dan tangan kasihNya memimpinku. 

Di tengah badai dunia menakutkan,  

hatiku tetap tenang teduh. 

Refr. :  Tiap langkahku „ku tahu yang Tuhan  

 pimpin ke tempat tinggi „ku dihantarnNya, 

           hingga sekali nanti aku tiba  

 di rumah Bapa sorga yang baka. 

3.   Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tanganNya sejahtera; 

DibukaNya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Refr. : . .  

BERKAT  

PF  Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: 

Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu, yang 

jauh dan dekat. Agar kedamaian, rasa syukur, serta bahagia 

meliputi keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki dan 

pikiranmu sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi 

bentara Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-

orang jahat dan fasik dan mendekatkanmu kepada orang-orang 

benar. Tuhan menyembuhkan hatimu yang terluka dan 

berbeban berat supaya engkau mengalami kemenangan dan 

pembebasan. Tuhan menopangmu ketika engkau berjuang 

menjadi berkat ditengah ancaman, agar engkau berdiri tegak 

dan berani menyatakan kebenaran. Dia menyertaimu dari 

sekarang sampai selama-lamanya.  

J KJ 478b  

 AMIN... AMIN... AMIN... 

~ SAAT TEDUH ~ 
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