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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 Pra Paskah. 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 5 “Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi” 

Bernyanyilah biduan muda-mudi, 

Penciptamu hendaklah kamu puji 
Bernyanyilah, bernnyanyilah! 

Bergaunglah paduan suara kami 

Kepada-Mu, ya Bapa yang rahmani; 
Engkau besar, termulia! 
 

Nas Pembimbing:      Amsal 19 : 14 

Ayah Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi isteri yang 
berakal budi adalah karunia TUHAN. 

 
Doa Hari Ini                                    duduk  

Ibu 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 Jemaat GB 52 “Hai, Dengarlah Anakku” 

Reff Hai, dengarlah anakku, 

  Nasihat yang dib’rikan orang tuamu 
  Kar’na panjang umurmu 
  Serta sejaht’ra ditambahkan padamu 

  Janganlah kiranya kasih dan setia 
  Serta kebajikan meninggalkanmu 
  Tuliskanlah itu dalam hatimu 

  Serta kalungkan itu pada lehermu reff  

duduk  

PELAYANAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 
Kitab Filipi 1 : 1-8 menyatakan 
Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HOSIANA!  

Kel Hosiana  GB 397 

Hosiana, hosiana, hosiana 
duduk  

Khotbah 

Saat Teduh 
  

MENGUCAP SYUKUR DI TENGAH PERGUMULAN 
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu (ay.3) 

 

Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Selalu ada hal yang bisa kita 
keluhkan. Semua tergantung dari bagaimana cara melihat dan menyelami 
peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa terus mengeluh, atau 

sebaliknya, semakin bersyukur dalam setiap keadaan. 

Dari begitu banyak hal yang mungkin bisa Rasul Paulus keluhkan 
dalam kehidupannya, dia memilih untuk tetap mengucap syukur di tengah 

pergumulan yang dihadapi. Dalam keadaan yang Rasul Paulus alami ketika di 
penjara di Roma, di mana ia mengalami ketidakadilan dan kesewenang-
wenangan, dia tidak menunjukkan keluhan, kesedihan dan kekecewaan. 

Paulus malah menunjukkan sukacita dan ungkapan syukur yang besar atas 
keadaan yang dialami oleh Jemaat di Filipi, yang adalah buah pelayanannya. 
Keadaan Jemaat di Filipi secara umum, yang walaupun tidak terlepas dari 

tantangan dan pergumulan, membuat Paulus mengucap syukur karena 
pelayanan yang dilakukannya dapat menjadi berkat, walaupun karena 
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pelayanannya juga, dia harus mengalami pemenjaraan dan penderitaan. 
Penderitaan sebagai dampak dari pelayanan yang Paulus lakukan tidak dapat 

menutup matanya dari keindahan akan buah pelayanan yang dia lakukan. 

Masalah-masalah yang dihadapi terkadang menutup mata kita untuk 
dapat melihat keindahan yang dirasakan. Kadang kita menilai rumah tangga, 

pekerjaan, bahkan pelayanan yang sudah dilakukan adalah sesuatu yang tidak 
baik, karena banyaknya pergumulan. Marilah kita berfokus pada hal-hal yang 
indah dalam pekerjaan, rumah tangga dan pelayanan, sehingga rasa syukur 

serta sukacita terus membara. Lalu pada akhirnya kita dapat terus berupaya 
melakukan yang terbaik dalam ketulusan.   

 

JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons  GB 288 “Kaum Perempuan”  

Kaum perempuan bukanlah kaum lemah; 
Diciptakan Tuhn, baiklah adanya 
Jangan direndahkan, harkat insaninya; 

Jangan disakiti hati nuraninya 

Ada perempuan yang sangat terbeban 
Di tengah tantangan hidup yang kian b’rat, 

Hingga siang malam harus kerja keras 
Tuhan memberkati tiap usahanya 

Pengakuan Iman                                                                berdiri  

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

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 Mazmur 118 : 1 yang 

menyatakan …… 

  “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! 
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-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 

 

 



hal 5 

 

Nyanyian Persembahan GB 84 “Inilah Ungkapan Syukurku” 

Inilah ungkapan syukurku 

Yang kuberikan kepada-Mu; 
‘ku berikan dari hatiku, terimalah 
‘Ku persembahkan kepadaMu 

Dengan seluruh jiwa ragaku 
Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

Ajarlah aku, ya Tuhanku 

Menjadi alat di tangan-Mu 
Untuk menyalurkan klasih-Mu di dunia 

Utuslah aku, ya Tuhanku 
Menolong orang miskin dan lemah 
Pakailah diriku turut maksud-Mu 

Doa Syukur                        berdiri  

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                                                               berdiri  

Ibu 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 Jemaat  KJ 447 “Dalam Rumah Yang Gembira” 

Dalam rumah yang gembira bunga Injil berseri; 

Dalam kasih yang setia ‘ku berbakti tak henti 
Rut, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku 
‘Ku berjanji dan setia, mara dapat kutempuh 
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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) 

Semua   GB 401A “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya” 

 Amin, amin, ya, benar adanya, amin 

 Amin, amin, ya, benar adanya, amin 
  

                                                                         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


