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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 : Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan 

kita untuk kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di hari 

Minggu ke XXV 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 

Nyanyi Umat  GB 15 “Haleluya , Puji Tuhan” 

   Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa 

   Sang pencipta alam raya dan segala isinya 

   Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga 

   Dia memberikan nafas bagimu 

   Haleluya! Puji Tuhan s‟lamanya.  

   Haleluya, Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa 

   Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu 

   Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita 

   Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu 

   Haleluya! Puji Tuhan s‟lamanya. 

DOA HARI INI  

Ibu  : Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: Ya Tuhan Allah 

Bapa Kami, Terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau 

karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui 

bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan, untuk 

menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaanMu, serta 

berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah 

berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya kami 

ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat 
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bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui hari ini dengan bijak, dan 

menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir kami hidup di dunia 

ini. Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada-Mu 

atas setiap berkat yang Kau berikan dan dengan bersikap dan berpikir 

positif. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh 

aktifitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin 

        duduk 

Menyanyi GB GB 48 “Jangalah, Hai Anakku”  

Janganlah, hai anakku, ajaran ibumu engkau sia-siakan 

Jagalah, hai anakku, perintah dan nasihat ayahmu 

   

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  

PEMBACAAN ALKITAB  

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

Kitab 2 Korintus 3 : 1-11  yang menyatakan …..  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. MARANATHA!    

Semua  GB 398a  Maranatha  

  Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha 

KHOTBAH 

Renungan 

PEMIMPIN YANG HUMANIS 

2 Korintus 3 : 1-11   

“Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup...., kesanggupan kami adalah pekerjaan 

Allah.” (ay.5) 

Paulus memaparkan kepada pembaca tentang pengalamannya yang 

menakjubkan dalam pemberitaan injil. Sewaktu di Asia Kecil, ia luput dari 

maut karena menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Dia 

menyelamatkannya (1:8-11). Demikian juga dengan pengalamannya di Troas, 

yaitu ketika Allah telah lebih dahulu membukakan jalan baginya, sehingga 
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Paulus merasa „menang‟ (2:12-14). Sebagai kesimpulan dari pengalamannya itu 

Paulus mengaku, bahwa dirinya mungkin tidak disenangi oleh banyak orang, 

karena dia berbicara apa apadanya (2:16-17). Namun demikian, ketika ia tetap 

gigih menunaikan tugas, dia yakin bahwa Tuhan menerima bakti dirinya 

sebagai persembahan yang harum (2:15-16). Latar belakang inilah yang 

melahirkan pertanyaan reflektif : “Adakah kami mulai lagi memujikan diri 

kami?” 

Hampir setiap orang Kristen, khususnya pelayan Allah, pernah 

mengalami pahit-manisnya pelayanan. Ketika bersaksi tentang bagaimana 

kelemahan diri ditopang oleh kekuatan Roh Kudus, keterbatasan pengetahuan 

dijawab oleh pertolongan Allah, penghinaan diganti pemuliaan, bahkan ketika 

penyerahan diri berujung keajaiban-Nya, seringkali membuat orang tidak 

dapat membedakan : apa yang sebenarnya sedang kita ceritakan. Apakah 

kuasa Tuhan yang tidak terbatas atau keberuntungan kita? Kebaikan Tuhan 

atau jasa kita? 

 Untuk menjawab pertanyaan ini, Paulus memberikan petunjuk, yaitu 

(1) pujian yang sebenarnya akan datang dari orang-orang yang merasa 

terselamatkan oleh kebaikan dan perbuatan kita. Lakukan dan berikan saja 

yang terbaik tetapi biarlah penilaian itu diserahkan kepada Allah yang akan 

menyampaikannya melalui orang lain. (2) Sebagai pelayan, bukan pujian yang 

dicari melainkan kesempatan untuk terus berkarya. Sekalipun kita merasa 

sebagai yang berpotensi untuk melakukan banyak hal baik, tetapi kesempatan 

untuk berkiprah disediakan Allah bagi yang berkenan kepada-nya.  

Nyanyian  GB 240 “Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib” 

1. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, 

Bagi umat yang mau percaya pada-Nya 

Kasih Tuhanku sungguh nyatalah 

Bagi umat yang mau bersandar pada-Nya 

Reff Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah 

  Agung dan besar melebihi s‟galanya 

  Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, 

  Bagi umat yang mau percaya pada-Nya  

2. Bila kau kerja, pagi dan petang 

Janganlah engkau mengandalkan kuatmu 

Jika kau letih badan pun lelah, 

Datang pada-Nya, kau „kan dipulihkan-Nya reff 
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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) 

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389A) 

 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 : 

 “Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang 

hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang 

telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.” (2 Korintus 5 : 15)  

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 
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Nyanyian  KJ 292 “Tabuh Gendang”  

1. Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu! 

Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu! 

Karya besar yang agung benar t‟lah dilakukan-Nya terhadap umat-Nya! 

2. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya 

Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah! 

Puji terus yang Mahakudus: Bebanmu yang berat diganti-Nya berkat! 

DOA SYUKUR 

Kakak Jemaat yang bersukacita, mari BERDIRI DAN BERDOA untuk 

mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar TUHAN 

berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa :  

Allah Maha baik, Sumber berkat yang tak berkesudahan, terimalah 

syukur kami, atas kasihMu yang telah menggerakkan hati banyak orang 

untuk rela berbagi  dan meneruskan berkatMu bagi sesame. 

Berkenanlah atas pemberian tulus ini, agar bermanfaat bagi kesaksian 

dan pelayanan Gereja Tuhan, yang memberitakan Kristus pada dunia. 

Dalam nama Tuhan Yesus, sambutlah persembahan dan hidup kami,  

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 116 “Yesus Inginkan Dirimu Bersinar T‟rang” 

1. Yesus inginkan dirimu bersinar t‟rang 

Agar seluruh dunia memuji-Nya 

Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu 

Agar terang-Nya makin jauh tersebar 

 Reff Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 

Ingatlah Krsitus minta darimu; pancarkan sinar kasih-Nya 

kepada dunia yang gelap, 

Supaya dunia mengagungkan nama-Nya 
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2. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 

Bagi semua orang yang berkesah 

Jadikan firman-Nya pelita bagimu, 

Agar hidupmu jadi saksi teguh reff 

 

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. 

Semua GB. 400  AMIN, AMIN  
 Amin, amin. Haleluya, amin. 

 

 

 

~ SAAT TEDUH ~ 
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