GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Jemaat “ABRAHAM” Grup 1 Kopassus - SERANG

Melayani, Bersekutu dan Bersaksi dengan Kasih

Minggu, 11 Oktober 2020
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Persiapan
 Saat teduh pribadi
 Doa konsistori

AJAKAN BERIBADAH
Ayah Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan kita untuk
kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di hari Minggu ke XIX
sesudah Pentakosta ini. Patutlah kita bersyukur untuk memuji dan memuliakan
nama Tuhan. Bahwa kita ada dan hidup sampai hari ini adalah anugrahNya…
Oleh karenanya jangan ada diantara kita yang sombong dan bermegah diri,
mari datang kehadiratNya
dalam kerendahan hati. Mari kita berdiri
memuliakan Tuhan …

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT
GB. 6 : 1,4 “Bernyanyilah Orang Percaya”
Bernyanyilah orang percaya bergemar dan gembira terus
T‟rang Kristus tetap bercahaya, didalam berita kudus
Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang
Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibNya menang
NAS PEMBIMBING
Ayah Tetapi aku, tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan
mengadukan perkaraku. (Ayub 5:8)
DOA HARI INI
Ibu

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu
yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai
kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah,
bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan
berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan
kepada-Mu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan
kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang
tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan
damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh KudusMu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang
kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan
pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman
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dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup,
sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan
nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin
NYANYIAN UMAT GB 49 “Kasih Pasti Lemah Lembut”
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan
Reff

Ajarilah kami ini saling mengasihi
Ajarilah kami ini saling mengampuni
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan
Kasih-Mu tulus tiada batasnya

duduk

PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
HOSEA 6 : 1-3 yang menyatakan :
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua NYANYIAN GB 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu”
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya,
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya
Pujilah Tuhan-Mu s‟lamanya, Haleluya!

duduk

KHOTBAH

NYANYIAN RESPON GB 227 “Tuhan Tuntun Langkahku”
Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku
Tuhan pimpin hidupkupada jalan yang terang
Reff

Tuhan jangan „Kau biarkan aku jatuh tersesat
Kepada-Mu kuserahkan s‟luruh jalan hidupku
Bila nanti diriku dalam dosa terjebak,
aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku
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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 PERSEMBAHAN
Kakak Saudara-saudara dalam Kristus mengucap syukurlah kepada Tuhan
dalam akta iman, persembahan syukur dengan pemberian yang
berdasarkan apa yang ada dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada
pasti berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan mengingat
sabda Tuhan dari Mazmur 66 : 13-15

“Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban –korban
bakaran, aku akan membayar nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan
dikatakan mulitku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari
binatanggemuk akan kupersembahkan kepada-Mu, dengan asap korban
dari domba-domba jantan; aku akan menyediakan lembu-lembu dan
kambing-kambing jantan.”.
Tuhan memberkati persembahan saudara
Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus
Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM No. 16300-0127927-5
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NYANYIAN UMAT GB 82 “Marilah Mengucap Syukur”
 Marilah mengucap syukur pada Allah
atas rahmat yang telah dib‟rikan bagi dunia
Kristus t‟lah berkorban bagi umat manusia
marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya

---- Keluarga memberi persembahan --- Mari bawa persembahan dengan hati sukacita
Jangan kau sedih atau terpaksa
Kar‟na Tuhan s‟lalu memberkati tiap orang
Yang bermurah hati memberikan persembahan
DOA PERSEMBAHAN
Kakak mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita:
Bapa yang maha kasih yang telah mengutus putranya Yesus bagi kami
Engkaulah pemilik hidup kami yang menginginkan kami tidak hidup untuk
diri sendiri
Semua kami bersyukur sebab rohMu mendorong kami untuk memberi
persembahan tulus ini kepadaMu. Kiranya hidup kami pun menjadi berkat
bagi sesama
Adik Berkatilah setiap pemberian kami agar bermanfaat bagi pekerjaan
memuliakan nama Yesus dan memberitakan kasih Tuhan selama-lamanya.
Semua Amin

tetap berdiri

PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu

: Kehadiran kita di dunia ini karena di utus oleh tuhan Yesus Kristus‟ oleh karena
itu hiduplah menurut firman Tuhan dan peliharalah persekutuan yang indah
dengan Tuhan, serta laksanakanlah tugas pelayanan dan kesaksian kepadaNya
dengan setia dan tekun.

NYANYIAN PENGUTUSAN GB. 245 “Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan”
Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
Dengan cara ajaib „ku disentuh-Nya
Giranglah hatiku walau aku cemas
„Ku disentuh oleh kasih-Nya
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Reff

BERKAT

Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,
Lebih besar dari kasih yang dunia beri
Seluruh hidupku „ku memuji Tuhan;
„ku disentuh oleh kasih-Nya
Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan
Bagiku nyatalah dalam firman-Nya
S‟lamanya „ku tetap berpegang pada-Nya
„Ku disentuh oleh kasih-Nya

Ayah Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatNya….
Tuhan memberkati engkau dan melindungi Engkau
Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya
dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera
Semua

GB 401 “Amin, Amin, Ya Benar Adanya”
Amin, amin, ya, benar, adanya, amin
Amin, amin, ya, benar, adanya, amin
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