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PERSIAPAN



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

Ucapan Selamat Datang
Ibu Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan kita
untuk kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di hari Minggu
V sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan
pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi
berkat bagi kehidupan kita. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan …
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian GB 12 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan”
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya
Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamannya
Nas Pembimbing:
Ayah

Mazmur 97 : 9

“Sebab Engkaulah, ya TUHAN, Yang Mahatinggi di atas seluruh bumi,
Engkau sangat dimuliakan di atas segala allah”.

Doa Hari Ini
Ibu

duduk 

Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa :
Tuhan dan Allah kami, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala
kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu disepanjang hidup ini.
Kami menyerahkan kepada-Mu seluruh jiwa dan raga kami, dan kami
persembahkan kepada-Mu segala perbuatan yang akan kami lakukan
pada minggu yang baru ini.
Berkati kami ya Tuhan dan tolonglah kami untuk berbuat baik kepada
semua orang. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan
permohonan kami serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran
kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
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Nyanyian  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
PELAYANAN FIRMAN

Saat Teduh

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Kitab Lukas 9 : 28-36 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Kel

Haleluya GB 393
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah

duduk 

Khotbah

Saat Teduh
IDENTITAS YESUS

Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia (ay.35b)
Panggilan untuk meneruskan “kabar baik” tentang karya keselamatan
di dalam Yesus Kristus merupakan tugas mulia yang bukan tanpa halangan.
Namun demikan, jatuh bangun seorang pelayan dalam membentuk karakter
diri yang kuat akan mendorongnya untuk belajar sabar, rendah hati, berjuang
mengalahkan keegoisan diri, dan terus meningkatkan iman dengan
mengandalkan Allah dalam hidupnya. Apa artinya perkataan yang manis dan
sedap didengar, tetapi perilaku hidup tidak mencerminkan diri sebagai hamba
yang suka mendengarkan perkataan Yesus Kristus? Apakah para pembawa
“kabar baik” sudah mengenal betul siapakah Yesus, dan sejauh mana
pengenalan itu memengaruhi hidup beriman mereka?
Bacaan saat ini menunjukkan adanya persitiwa transfigurasi atau
Pemuliaan Yesus di gunung Tabor. Transfigurasi adalah kondisi yang
membahagiakan, sehingga Petrus meminta, agar kemuliaan itu tetap tinggal
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dengan didirikannya kemah bagi Yesus, Musa maupun Elia. Ini menunjukkan,
bahwa Petrus belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ia memang
mengakui, bahwa Yesus adalah Mesias (ayat 20). Namun demikian,
bayangannya tentang Mesias sangat berbeda dengan maksud penyelamatan
Allah. Transfigurasi Yesus dalam teks ini menunjukkan identitas Yesus sebagai
Anak Allah dalam kemuliaan Sorgawi, sekaligus juga Ia adalah Anak Manusia
yang akan menempuh jalan sengsara. Transfigurasi ini memaklumkan, bahwa
Yesus adalah yang dipilih Allah untuk menyelamatkan dunia. Seruan untuk
mendengarkan Yesus mau menegaskan, bahwa Dia adalah Mesias juga nabi
besar seperti yang telah disinggung oleh Musa (Ulangan 18 : 15).
Kenalkah kita akan Dia? Ia datang dalam kemuliaan, tetapi juga
menempuh jalan sengsara untuk keselamatan kita. Orang yang mengenal
Yesus dengan benar akan mewujudkan pancaran kemuliaan kasih melalui
kesabaran diri menanggung sengsara memikul salib mengikuti Dia (Lukas
9:23). Tersulah dengarkan Dia, Yesus Kristus yang dipilih dan dimuliakan
Allah.
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons  KJ 367 “Pada-Mu, Tuhan dan Allahku”
Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:
Dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu „ku teduh
Hatiku yang Engkau pulihkan pada-Mu juga kuberikan
Di dalam Yesus Kaunyatakan, ya Bapa, isi hati-Mu:
Curahan kasih, kesukaan Engkau limpahkan bagiku
Andaikan orang menyadari, niscaya, Tuhan, Kau dicari
Pengakuan Iman
Doa Syafaat (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389A)

berdiri 
duduk 

Pengucapan Syukur
Ajakan Memberi
Adik

Kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, atas berkat dan
penyertaan-Nya dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan
persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti
yang tertulis dalam Mazmur 96 : 8 yang menyatakan ……

“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah
persembahan dan mausklah ke pelataran-Nya!”.
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 Persembahan  GB 83 “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

berdiri 

Doa Syukur

Kakak Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama:
Allah yang penuh kasih oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala
yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa
syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam
pelayanan yang menghadirkan damai-Mu
Semua Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan dan
layakkanlah untuk menjadiberkat dalam pelayanan dan
kesaksian di gerejaMu.
Semua Amin

duduk 
PENGUTUSAN

Amanat Pengutusan
Ibu

berdiri 

Jemaat, pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati.
Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata mupun dunia digital.
Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup
dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala
keegoisan diri dan melayakkan kita merima hidup yang kekal.
Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah,
Tuhan akan selalu menolong kita.

Nyanyian  GB 369 “Tuhan, Engkaulah Hadir”
Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku;
Sama dengan udara, kuhirup kasih-Mu
Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja;
Tubuh dan panca ind‟ra, Kau menggerakannya
Reff:

Dikau yang kukasihi dalam sesamaku;
Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu!
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Berkat
Ayah

Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah
berkat-Nya…..

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.” (Bil. 6:24-26)

Kel

 GB 400 “Amin, Amin”
Amin, amin, Haleluya, amin.
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