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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
IV 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 24 “Mari Menghadap Allah”
Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu
Bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira
Kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya,
Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!
Nas Pembimbing:
Ayah

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila
ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang
dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.

Doa Hari Ini
Ibu

Yakobus 1 : 12

duduk 

Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari 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.

hal 2

Nyanyian Jemaat GB 49 “Kasih Pasti Lemah Lembut”
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan
Kasih pasti murah hati
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan
Kasih pasti murah hati
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan
Reff

Ajarilah kami ini saling mengasihi
Ajarilah kami ini saling mengampuni
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan
Kasih-Mu kudus tiada batasnya
PELAYANAN FIRMAN

duduk 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Kitab Ezra 1 : 1-5 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HOSIANA!

Semua

Hosiana, Hosiana GB 396
Hosiana, hosiana bagi Anak domba Allah
Di tempat yang Maha tinggi, terpujilah nama-Nya

duduk 

Khotbah

Saat Teduh

MENJADI ALAT TUHAN
TUHAN menggerakkan hati Koresh untuk menggenapkan firman yang
diucapkan oleh Yeremia
Rencana TUHAN pasti diwujudkan-Nya. Janji-Nya pasti digenapi-Nya.
untuk itu TUHAN dapat memakai apa dan siapa saja untuk mewujudkan dan
menggenapi janji-Nya. Peristiwa pandemi covid-19 bisa kita maknai sebagai
rencana TUHAN untuk membawa manusia mengingat-Nya dan kembali
menoleh kepada-Nya. penemuan obat dan vaksin untuk mengatasi virus
covid-19 dapat kita pahami sebagai penggenapan janji Tuhan untuk
menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Kehidupan modern yang lebih menekankan
hal-hal yang duniawi dipaksa untuk kembali melihat hal-hal rohani. Semua
terjadi karena TUHAN mengizinkan adanya pandemi covid-19. Ia juga
“memakai” para ilmuwan untuk menemukan obat dan vaksin guna mengatasi
pandemi tersebut.
hal 3

Umat Israel yang diizinkan TUHAN mengalami pembuangan di Babel
sangat merindukan untuk dapat kembali ke Kanaan. TUHAN mengizinkan hal
itu terjadi, agar umat Israel ‘kembali berpaling kepada-Nya’ setelah sekian
lamanya mereka hidup dengan menyembah berhala-berhala. Ia berjanji akan
mengembalikan mereka ke Kanaan setelah 70 tahun berada di Babel
(Yer.25:11;29:10). TUHAN membangkitkan kerajaan Persia yang dipimpin oleh
raja Koresh untuk menaklukkan Nebukadnezar raja Babel. Babel akhirnya
takluk di bawah raja Koresh. Lebih jauh TUHAN menggerakkan hati Koresh
untuk menggenapi janji-Nya kepada umat Israel. Koresh mengumumkan dan
memberi perintah, agar umat Israel ‘berangkat pulang ke Yerusalem, yang
terletak di Yehuda’ (ayat 3).
Rencana TUHAN dan janji-Nya diwujudkan oleh Koresh raja Persia. Ia
seorang yang bukan percaya kepada TUHAN yang disembah umat Israel.
Koresh menjadi ‘alat di dalam tangan TUHAN’ untuk melaksanakan rencana
dan kehendak-Nya. di minggu-minggu prapaskah ini hati kita diarahkan untuk
mengenangkan rencana karya penyelematan-Nya lewat pengorbanan AnakNya di kayu salib. Kita terpanggil menjadi alat-Nya untuk mewujudkan karya
penyelamatan-Nya itu. Biarkanlah hati kita digerakkan oleh TUHAN
sebagaimana yang Dia buat pada Koresh. Jadilah alat TUHAN untuk
menyatakan kuasa dan kasih-Nya, agar banyak orang diselamatkan.
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons KJ 161 “Segala Kemuliaan”
Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! anak-anak memuji Dikau
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus
“Hosiana, Raja kami! Hosana, Anak Daud!
Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!
Pengakuan Iman
Doa Syafaat (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389B)

berdiri 
duduk 

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 1 Tesalonika 5 : 18 yang
menyatakan ……
“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”
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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 GB 81 “Allah, Sumber Kemurahan”
Reff

Allah, sumber kemurahan juga
kebajikan di sepanjang hidupmu
bersyukur senantiasa, puji nama
Tuhan, kini dan kekal
Bawa persembahanmu seg’ra
Pada Tuhan Allahmu
Ingat akan janji-Nya tetap
Ia memberkatimu

Doa Syukur

berdiri 

Kakak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati
penghidupan kita. Mari berdoa:
Dalam masa penghayatan atas penderitaan Kristus, hari ini kami bawa
syukur ini kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami,
yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini
sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus.
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 Jemaat  GB 126 “Damai Sejahtera”
Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku;
Sungguh kurasakan, melimpah di hatiku
Kepada sesama harus ‘kuberi,
Biar semua orang, rasakan damai-Nya
Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku;
Sungguh ‘ku rasakan melimpah di hatiku
‘Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku,
Supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya
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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  KJ 478c “Amin, Amin, Amin”
Amin, amin, amin
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hal 7

