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Minggu III Advent 13 Desember 2020
Persiapan



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga untuk
terlibat dalam liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

AJAKAN BERIBADAH
Ayah

Hari ini kita memasuki Minggu Adven ke-3 yang merupakan bagian
dari karya keselamatan Allah yang dinyatakan bagi manusia dalam
Yesus Kristus. Disaat yang sama, saat ini kita mensyukuri perjalanan
pelayanan GPIB “Abraham” diladang Tuhan. Kalau bukan kasih
karunia Tuhan kita tak sampai di hari ini. Bersyukur Tuhan pandu
bahtra layan ini menghadapi gelombang dan badai di tengah lautan
pelayanan. Marilah kita mengagungkan kebesaran dan kemuliaan
Tuhan dan menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah
kita dengan memuji Tuhan bersama …

berdiri

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT GB 4 “Bersorak Bagi Tuhan”
Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;
Hendaklah orang jujur puji nama-Nya
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu;
Nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah
Sebab Tuhan berfrman dan semuanya ada;
Segala isi bumi diciptakan-Nya
DOA PENGAKUAN DOSA
Ibu

duduk

Umat Tuhan mari kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita dan
merendahkan diri dihadapan kekudusan tahtanya kita berdoa
“ Ya Tuhan Engkaulah yang mengetahui seluruh isi hati dan pikiran
kami tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapanmu saat ini kami
mengaku akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam diri kami
keluarga kami pekerjaan kami pelayanan kami dengan sesama kami
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baik itu dengan perbuatan perkataan maupun dalam hati kan semua itu
kami sadari bahwa engkau tidak berkenan dengan kejahatan yang kami
lakukan ampuni dan kasihanilah kami Ya Tuhan dan baharuilah hidup
kami dengan rohmu yang kudus. Amin
NYANYIAN UMAT GB 50 “Perubahan Ajaib”
Perubahan ajaib terjadi padaku,
Ketika kasih Yesus masuk di hatiku
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku
Hingga hidupku yang lama kini jadi baru
Reff

Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku
Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku
Aku ingin selalu tetap dijalan-Nya
Dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya

PELAYANAN FIRMAN



DOA MOHON ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB

Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab

Yesaya 35 : 1-10

yang menyatakan …..

Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar
Firman Tuhan dan yang melakukannya. MARANATHA!
Semua Maranatha, Maranatha, Maranatha

KHOTBAH
RENUNGAN
BERSORAK-SORAI KARENA KEHADIRAN-NYA
Yesaya 35 : 1-10
Katakanlah kepada oang-orang yang tawar hati : “Kuatkanlah hati, janganlah
takut! Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran
Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!” (ay.4)
Desember selalu dirindukan karena merupakan waktu merayakan Natal
dengan berbagai bentuk ibadah yang kreatif sebagai refleksi peristiwa
kelahiran-Nya, dan berbagai acara yang atraktif serta biaya konsumsi yang
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kadang fantastis. Desember juga kadang menunjukkan adanya wajah-wajah
yang suram, bahkan tawar hati. Di bulan Desember sering umat gagal
menghayati kehadiran-Nya yang membawa sukacita sejati!
Nabi Yesaya diutus Allah untuk memberitakan tentang Penggenapan
Janji Keselamatan dari Dia melalui kehadiran karya dan kasih-Nya yang nyata
bagi umat serta seluruh ciptaan-Nya (ayat 1-2). Berita sukacita itu ditujukkan
kepada umat yang pada saat itu sedang mengalami keadaan tidak nyaman,
menderita, dan sangat sulit, yang membuat mereka menjadi lemah serta tawar
hati (ayat 3-4). Berita sukacita dari Allah disampaikan oleh Yesaya kepada
umat untuk menguatkan dan mengalami sukacita, karena menyadari kehadiran
dan karya Allah bagi mereka (ayat 5-7). Umat, diingatkan, bahwa justru dalam
ketidakadaan serta ketidakberdayaan umat, kehadiran Allah membawa
sukacita sejati! Sukacita sejati karena Dia, Allah yang Mahaagung dan
Mahakudus mau datang serta menyelamatkan (ayat 8-10).

Gaudete, bersukacita, pesan yang dibawa ketika kita memasuki minggu

Adven ke III, diteguhkan melalui pesan firman Allah dari Yesaya 35 : 1-10.
Sukacita sejati semestinya dimiliki oleh setiap kita diminggu ini. Karena kita
menyambut kehadiran Penebus dan Juruselamat, yang mewujudkan kasih-Nya
di tengah-tengah berbagai situasi yang ada. Sukacita dalam hidup beriman
dapat dimiliki bukan karena APA yang dipunyai maupun yang hilang dari kita.
Sukacita dialami, karena SIAPA yang hadir dalam hidup kita serta berkarya
dengan kasih-Nya yang sejati, yaitu KRISTUS YESUS,TUHAN!

UMAT MENJAWAB
NYANYIAN UMAT
Reff

GB 130 “Soraklah, Hai Umat-Nya”
Soraklah, hai umat-Nya, mari sujud menyembah!
Kristus Raja mulia; puji Dia s’lamanya

Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelataran-Nya
Persiapkan hati bagi-Nya, madah indah, hai nyanyikanlah!
Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang!
PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri

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

duduk

PERSEMBAHAN SYUKUR
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AJAKAN PERSEMBAHAN
Adik 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 96 : 8 yang berbunyi :

“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya,
persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!”

bawalah

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

NYANYIAN UMAT

KJ 302 “Kub’ri Persembahan”

Kub’ri persembahan pada Tuhanku
Sambil puji Yesus, Jurus’lamatku
Dengan sukaria kub’ri pada-Mu
Dan merasa kaya dalam Tuhanku
DOA PERSEMBAHAN
Kakak Ya Tuhan Engkaulah Sumber segala berkat dalam kehidupan kan dengan
rasa syukur kami memberi persembahan karena kami yakin bahwa engkau
selalu sertai kami dengan segala kasih karuniamu dalam hidup ini Sehingga
dalam kekurangan kami tidak mengeluh kepadamu dan dalam kelebihan
kami tidak membanggakan diri dihadapanMu.
Semua Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan yang
kami berikan ini bimbing dan mampukanlah kami selaku persekutuan
gereja mu untuk mempergunakannya bagi pekerjaan pelayanan kasih dan
keadilan Mu agar namamu selalu di muliakan di tengah-tengah manusia
terpujilah Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kami. Amin”

duduk
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PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu

Saudara-saudara marilah kita berdiri dan pergilah dengan membawa damai
sejahtera dan sukacita Tuhan lakukanlah firman Tuhan di dalam hidup dan
kerjamu dengarlah dan ingatlah FirmanNya mengamanatkan kembali sebab
itu jadilah penurut penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan
hiduplah didalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban
yang harum bagi Allah (Efesus 5 : 1-2)

NYANYIAN UMAT GB. 341 “Allah Bapa, Tuhan”
Allah Bapa, Tuhan, Allah maha agung
Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh
Dilintasan waktu, kami Kaunaungi
Dalam kelemahan, kuat Kauberi
Reff

Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan,
Bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau
Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan
Jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya
Kasih setia-Mu abadi

BERKAT
Ayah Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya
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 KJ 478A “Amin, Amin, Amin”
Amin, amin, amin
Saat Teduh
Salam Persekutuan
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