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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 

VI 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 Jemaat 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 berfirman dan semuanya ada; 

Segala isi bumi diciptakan-Nya 
   
Nas Pembimbing:      Mazmur 22 : 29 

Ayah “Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di 
bumi, dihadapan-Nya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam 
debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup”. 

Doa Hari Ini                                    duduk  

Ibu  Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa :  

  Tuhan yang mulia. Udara sejuk pagi hari menusuk hingga tulang, 
embun-embun kecil mulai mengucap dan beberapa diantaranya 
menetes ke bawah. Pagi telah tiba dan matahari menyambut dengan 

sinar hangat yang penuh sukacita. Sungguh besar apa yang Engkau 
miliki di alam semesta ini ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur telah 
kembali diizinkan menghirup uadara segar, serta dapat tinggal di 

dunia yang amat indah ini. Termasuk menikmati apa-apa saja yang 
ada didalamnya. Tuhan, pada pagi ini kami akan bersiap untuk 
melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari. Kami tidak tahu apa yang 

akan terjadi kedepannya apakah sukacita, atau dukacita. Engkau 
lebih tahu daripada kami, maka dari itu, kami hanya dapat memohon 
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pertolongan dan penyertaan dari Engkau. Berkatilah setiap jejak 
langkah yang akan kami tapaki hari ini. Lindungilah kami dari segala 

macam marabahaya. Ciptakan suasana hati yang gembira di 
lingkungan yang kami tinggali. Dan kami akan sangat bersyukur atas 
itu. Hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.  

Nyanyian Jemaat 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 di jalan-Nya  
 dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya 

duduk  
PELAYANAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

Kitab 1 Yohanes 2 : 7-11 menyatakan 
Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!  

Kel Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu  GB 394 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,  

pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
duduk  

Khotbah 

Saat Teduh  
KOMUNIKASI SPIRITUAL 

“tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.” 

 Setiap hari kita berkomunikasi. Contoh komunikasi dalam keluarga, 
yang terjadi di pagi hari yang menyenangkan, adalah ketika sang ibu berkata, 

“Selamat pagi nak”, sambil memeluknya. Kemudian sang ayah menciumnya 
sambil berbisik, “Tuhan memberkatimu hari ini, nak”. Komunikasi yang 
menyenangkan bukan? Komunikasi yang bukan basa-basi. Komunikasi yang 

tidak saja mengasah akal budi, tetapi juga menyentuh hati nurani, moralitas 
rohani. 
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Melalui suratnya, Yohanes menyapa keluarga besar umat binaannya 
dengan dua perintah. Pertama, perintah lama, yaitu tentang persekutuan 

dengan Bapa dan Anak-Nya, yang telah dialami para rasul serta disaksikan 
kepada mereka (band.1:1-5). Kedua, perintah baru yaitu menghindari 
kebencian pada setiap saudara dan menggalang kasih sayang kekeluargaan 

sesama umat Tuhan, sebagai pertanggungjawaban spiritualitas. Hal ini 
dilukiskan sebagai kegelapan yang sedang menjauh. Itu berarti, terang 
kebenaran sedang menerangi jalan kehidupan. Terang kebenaran itu 

membuat orang tidak menjadi buta tanpa arah. 

 Melalui suratnya Yohanes pun menyampaikan perintah baru kepada 

anak-anak. Ia menyatakan, bahwa dosa mereka sudah diampuni. Hal tersebut 
memungkinkan mereka lebih mengenal Sang Bapa. Dengan firman-Nya, 
mereka mampu mengalahkan kejahatan. Kepada bapa-bapa yang telah 

mengenal Tuhan sejak awal, dinasihati agar menghindari keinginan daging, 
terutama yangh bermula dari mata dan keangkuhan hidup duniawi. 
Sebaliknya, mereka didorong untuk melakukan perintah Tuhan dan hidup 

selamanya di dalam kehendak-Nya. 

 Konsultasi Teologi GPIB tahun 2016-2017 di enam wilayah telah 
menambah pemahaman Gereja sebagai Rumah Besar (2 Timotius 2:20). 

Selain itu juga mengajak GPIB untuk meningkatkan kepedulian pada sesama 
dengan saling menyalurkan kasih sayang yang berkelanjutan. Hidup di dalam 
sopo godang (Batak), rumah gadang (Minang), betang (Dayak), rumah 

panjang, dan baileo (Maluku) merujik pada sukacita bernaung di bawah rumah 
bersama yang memiliki komunikasi spiritual saling membangun berdasarkan 
kehendak-Nya    

JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons  GB 275 “Bening Di MataMu”  

Bening di matamu, percayamu penuh 

Meski kau mungil dan lemah 
Kaulah yang terbesar di Kerajaan sorga 

Aku ingin bagaikan anak-anak, 
Mau bertobat dan rendahkan diri  
Menjadi terbesar di Kerajaan sorga 

Lembut d hatimu, sedia merendah 
Tangismu, tawa manismu, 
Kaulah yang terbesar di Kerajaan sorga 

Kita ingin bagaikan anak-anak 
Mau bertobat dan rendahkan diri 
Menjadi terbesar di Kerajaan surga 

Pengakuan Iman                                                                berdiri  

                  duduk  
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Doa Syafaat  (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389A) 

Kesaksian Pujian 

Pengucapan Syukur 

 Ajakan Memberi 

Adik Saudara-saudara, 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 Yakobus 1 : 17 yang 

menyatakan …… 

  “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang 
sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa 
segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau 

bayangan karena pertukaran!”. 

  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 Persembahan KJ 393 “Tuhan, Betapa Banyaknya” 

Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 

Teristimewa rahmatMu dan hidup abadi 

Reff  T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 

  Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi   

Doa Syukur                        berdiri  

Kakak Mari kita BERDIRI DAN BERDOA untuk mendoakan persembahan 

yang telah dikumpulkan ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan 
memberkati penghidupan kita. Mari berdoa: 

 Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima dari 
pada-Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau 
percayakan kepada kami, dan  kami mohon sempurnakanlah 

pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi hari 
esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. Demi Kristus 
kami berdoa. Amin  

                  duduk  
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PENGUTUSAN 

Amanat Pengutusan                                                               berdiri  

Ibu 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 Jemaat  GB 115 “Utuslah Kami” 

Utuslah kami masuk dalam dunia ini 
Menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
Membawa damai dan terang-Mu yang abadi 

Menabur kasih bagi dunia yang resah 

Reff: Utuslah kami jadi saksi yang setia, 
 Membawa kabar sukacita yang abadi, 

 Supaya dunia mengaku dan percaya; 
 Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia 

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 402 “Amin” 

 Amin, amin, amin. 
  

                                                                         

 
 
 

 
 


