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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
III 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 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 selamanya
Nas Pembimbing:
Ayah

Mazmur 33 : 18

Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan
Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya

Doa Hari Ini
Ibu

duduk 

Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa:
Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan
mengaku di hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh,
sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup
kami yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami
berdosa; mengembara dari jalanMu, menyia-nyiakan pemberianMu
dan melupakan kasihMu.
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu
dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti
hatiMu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan;
bersihkanlah kami dari dosa, demi nama AnakMu yang kekasih.
Tolonglah kami, ya Allah Yang Maha Pengasih, agar kami hidup dalam
terangMu, dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus
Tuhan kami.
Demikian pengakuan umatMu, dengarlah, ya Tuhan: Amin.
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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

Saat Teduh
(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah)

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Kitab Ezra 7 : 1-10 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HOSIANA!

Kel

Hosiana GB 397
Hosiana, hosiana, hosiana

Khotbah

duduk 

Saat Teduh
KETURUNAN YANG MENJADI BERKAT
BAGI GEREJA DAN MASYARAKAT

... dan raja memberi dia segala yang diingini, oleh karena TUHAN Allahnya, melindungi
dia (ay.6b)
Silsilah perjalanan hidup seseorang penting, karena memberi informasi
tentang asal-usul, orangtua, keluarga, hingga kakek buyut leluhurnya. Silsilah juga
mengungkapkan tata nilai budaya yang memengaruhi watak, perilaku dan kebiasaan
yang diwarisi. Jati diri dan kepribadian seseorang terbentuk serta dikembangkan oleh
pribadai-pribadi di sekitarnya. Keluarga merupakan lingkungan primer dalam
membentuk kecerdasan intelektual, moral, etis, kepribadian dan spiritualitas generasi
yang diturunkannya.
Memasukan nama-nama asal-usul silsilah sampai keturunan Ezra (7:1-5),
tentu memiliki makna tersendiri, yakni untuk menjelaskan, bahwa leluhurnya adalah
imam yang dipakai TUHAN secara luar biasa. Jadi ketika Ezra diberi tugas memimpin
bangsa Israel kembali ke Yerusalem, maka dedikasi, kesetiaan dan integritasnya tidak
perlu diragukan. Ezra adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Dia jujur,
setia, berdedikasi dan berintegritas. Oleh karena itu, raja memberi segala yang diingini
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dan diperlukan dalam perjalanannya ke Yerusalem. Raja percaya kepadanya (ayat 6).
Tangan TUHAN melindunginya juga. Perilaku yang ditunjukkan Ezra kepada raja, tidak
saja berdampak bagi keluarganya, tetapi juga bangsa Israel. Bagaimana silsilah
keluarga kita? Pernahkah kita merefleksikan dan melihat perjalanan silsilah keluarga
sendiri, lebih banyak yang baik ataukah yang buruk?
Perjalanan ke Yerusalem dengan rombongan
besar, bukanlah perkara
mudah. Perjalanan satu keluarga saja terkadang menghadapi tantangan luar biasa,
baik yang datang dari dalam maupun luar. Ezra sadar betul, bahwa perjalanan tersebut
adalah perjalanan iman yang bertujuan untuk beribadah di Bait Tuhan. Itu sebabnya
Ezra sangat mengandalkan campur tangan TUHAN. TUHAN akan memberi hikmat dan
nyali yang kuat untuk kita melakukan terobosan-terobosan ke arah lebih baik yang
tidak berani dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, kehadiran kita dapat berdaya
guna dan menghasilkan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, gereja, bangsa serta
negara.

JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons GB 1 “Pujilah Sang Pencipta”
Reff

Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia
Pujilah Dia hai segala malak-Nya,
Keaguangan-Nya mengatasi semesta,
Segala yang tercipta puji nama-Nya

Samud’ra raya, gunung, lembah,
Hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah
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 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
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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 Kauberi hidup bahagia abadi
Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku;
Berkat terindah ialah ‘ku jadi anak-Mu Reff

berdiri 

Doa Syukur

Kakak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur dengan berbalasan :
Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji
namaMu yang agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu
memberi persembahan sukarela ini?
Kel

Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tanganMu sendirilah
persembahan yang kami berikan kepadaMu. Amin
PENGUTUSAN

Amanat Pengutusan

berdiri 

Ibu

Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari
berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar
Nyanyian Jemaat  KJ 370 “ „Ku Mau Berjalan Dengan Jurus‟lamatku”
‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku
Di lembah berbunga dan berair sejuk
Ya, kemana juga aku mau mengikut-Nya
Sampai aku tiba di neg’ri baka
Reff

Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
Ku tetap mendengar dan mengikut-Nya
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
Ya, ke mana juga ‘ku mengikut-Nya

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

 KJ 402 “Amin, Amin, Amin”
Amin, amin, amin
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