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Panggilan Beribadah
Ayah

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

Nyanyi Umat GB 5 “Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi”
Bernyanyilah biduan muda-mudi,
Penciptamu hendaklah kamu puji
Bernyanyilah, bernyanyilah!
Bergaunglah paduan suara kami
Kepada-Mu, ya Bapa yang rahmani;
Engkau besar, termulia!
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
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

Duduk
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Menyanyi GB 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang”
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang pada-Nya
Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya
Dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya
Agar aku memuliakan nama-Nya
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PEMBACAAN ALKITAB
Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Kitab YESAYA 50 : 4-6 yang menyatakan …..
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!
Semua

GB 395 HALELUYA! AMIN
Haleluya! Amin

KHOTBAH
Nyanyian

KJ 419 “Yesus, Pimpinlah”
1. Yesus, pimpinlah kami s‟lamanya;
Hanya Diaku kami ikut di sepanjang jalan hidup
Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu
2. Aturlah terus langkah umat-Mu
Dan berilah pertolongan di setiap pencobaan,
Hingga kami pun masuk rumah-Mu

PENGAKUAN IMAN

(berdiri)

Ayah : Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu mari kita
memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan Pengkuan
Iman Rasuli.
Semua : Aku percaya………………..

(duduk)
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DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389B)
 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
Adik

Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan bagiNya. Ingatlah pesan Alkitab yang
berbunyi :
“Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab
dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada
TUHAN; juga raja Daud sangat bersukacita.” (1 Tawarikh 29 : 9)
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: GB 81 : 1, 2 “Allah Sumber Kemurahan”
Reff

Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupMu
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal

1. Bawa persembahanmu seg‟ra
Pada Tuhan Allahmu
Ingat akan janji-Nya tetap
Ia memberkatimu
Reff
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2. B‟ri persepuluhan-Mu dengan
Hati tulus dan penuh
Kasih dan setia Tuhanmu
Dilimpahkan padamu
Reff
DOA SYUKUR
Kakak Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA:
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Sorga, terimakasih kami
ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari
ini. Terimakasih atas firman yang telah disampaikan oleh HambaMu,
kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami
akan memberikan korban persembahan, kiranya Engkau memberkati
apa yang telah kami berikan besar kecilnya persembahan kami. Dan
kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan
Tuhan ditempat ini sehingga namaMu dipuji dimuliakan. Terimakasih
ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya Amin.
(duduk)
PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu

: Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman Tuhan yang
telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang,
dan lakukanlah Firman Tuhan.

Nyanyian Pengutusan: GB 213 “Tuhanku, Pimpinlah”
1. Tuhanku, pimpinlah, tanganku peganglah;
„ku letih, „ku lesu, „ku lelah
Lewat malam gelap ke terang yang tetap
Tuhanku, pimpinlah ke seb‟rang
BERKAT
Ayah

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU;
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA DAN
MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA TUHAN MENGHADAPKAN
WAJAHNYA KEPADAMU DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI
SEJAHTERA.
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Semua

AMIN GB. 402b
AMIN... AMIN... AMIN...
~ SAAT TEDUH ~
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