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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       (berdiri) 

Ibu Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan kita untuk 

kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di hari Minggu I 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 KJ 2 : 1, 2 “Suci, suci, suci”. 

 Suci, suci, suci, Tuhan Maha kuasa!  

Dikau kami puji di pagi yang teduh. 

Suci, suci, suci, murah dan perkasa,  

Allah Tritunggal, agung namaMu! 

 Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur  

di depan tahtaMu mem‟bri mahkotanya 

Segenap malaikat sujud menyembahMu,  

Tuhan, Yang ada s‟lama-lamanya. 

 

NAS  PEMBIMBING  (Matius 10 : 31) 

Ayah Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada 

banyak burung pipit 

       Duduk  

DOA HARI INI 

Ibu  Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang 

kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai 

kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, 

bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah 

atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. 

Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang 

tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran 

dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, 

serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-
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Mu, ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur 

atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai 

hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan 

Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, 

sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-

Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin 

 

Menyanyi GB. 105 “Kudengar Yesus Memanggil” 

Yesus b‟rikan kemuliaan, Yesus b‟rikan kemuliaan 

Yesus b‟rikan kemuliaan, dan berjalan denganku tetap 

Reff  Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus 

 Aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus s‟lamanya  

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PEMBACAAN ALKITAB 

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab 

Matius 21 : 1-11 menyatakan 

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang mendengar 

Firman Tuhan dan yang melakukannya. HOSIANA!  

Semua      KJ. 473 “HOSIANA” 

   Hosiana, Hosiana, Hosiana 

  

KHOTBAH 

RENUNGAN 

BEBAS DARI KETERIKATAN 

...pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada 
mereka (ay.6) 

 Makin kuat sebuah ikatan kepemilikan, maka seseorang semakin terancam 
dengan kehilangan. Maksudnya, semakin terikat dengan segala sesuatu (benda 
atau makhluk hidup), kita juga berpotensi mengalami kehilangan. Ketika manusia 

begitu melekat pada segala sesuatu di luar Tuhan, maka ia semakin rentan 
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mengalami kekecewaan. Dalam peristiwa di mana Yesus mengarah ke Yerusalem, 
Ia hadir dan memperlihatkan kepada banyak orang termasuk para murid, bahwa 

Dia tidak terikat pada apapun juga siapapun. Sebab ikatan kepada apapun dan 
siapapun adalah ikatan yang sifatnya sementara. Yesus, menunjukkan bahwa diri-
Nya tidak terikat pada popularitas. Tindakan naik keledai ketika memasuki 

Yerusalem adalah pilihan yang tidak populer. Itu sebuah pilihan yang 
menunjukkan keterikatan-Nya hanya pada Bapa. Yesus pun setia mewujudkan 
karya kesemalatan-Nya bagi manusia. Sukacita menyambut Yesus digambarkan 

setara dengan kegembiraan dalam kitab Zakharia 9:9. Bahwa segala kuasa yang 
mematikan dan merusak, yang telah memikat dan mengikat manusia itu akan 

dipatahkan. Itulah sebabnya, Yesus memasuki Yerusalem, hadir dengan semangat 
membebaskan manusia dari segala keterikatan pada kuasa dosa yang mamatikan. 

 Firman Tuhan saat ini mau menyampaikan pengajaran, bahwa kita pun 

perlu waspada terhadap segala kuasa yang memikat dan mengikat. Harta, 
jabatan, dan segala yang dimiliki hendaknya tidak mengabaikan kita dari ikatan 

dengan Yesus Kristus. Kita memakai segala yang kita miliki sebagai bentuk 
ketaatan kepada-Nya., agar setiap penugasan yang dilakukan menjadi karya yang 
berarti bagi sesama. Kita diutus untuk memberitakan, bahwa Yesus Kristus sudah 

membebaskan manusia. Dalam kebebasan yang dianugerahkan tersebut, manusia 
menentukan sikap, bahwa keterikatan kepada Yesus adalah jawaban atas 
pembebasannya. Majulah terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan 

dengan-Nya jerih payah kita tidak sia-sia. 
 

 

JAWABAN UMAT  

 

Nyanyian Umat GB.182 : 1, 2  “ANAK ALLAH TURUN KE DUNIA” 

1.  Anak Allah turun kedunia; mengasihi, mengampuni, 

Dan menebus s‟luruh hidupku. 

Kubur yang kosong bukti kebangkitan-Nya 

  

 Refr :    „Ku tak cemas akan hari esok,  

  kuatir pun hilang lenyap.  

  Sekarang hidup „kumakin bermakna,  

  karena Yesus hidup, aku pun hidup.  

3.  „Ku tahu kelak „kan kuhadapi saat berat di hidupku. 

Aku menang bersama Yesus dan kemuliaan jadi milik-ku kekal. Reff ... 



Tata Ibadah Minggu, 28 Maret 2021                                                                                            5 

GPIB „Abraham” Grup 1 Kopassus - Serang 

PENGAKUAN IMAN 

DOA SYAFAAT  (diakhiri doxology KJ 475) 

PENGUCAPAN SYUKUR  

Adik Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam Ibadah ini melalui 

pemberian sukarela guna menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat 

pesan Alkitab dalam : Matius 5 : 7 – 9.  

Tuhan memberkati saudara & persembahan Saudara. 

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 Umat GB.82 : 1, 2  “KITA BERSYUKUR KEPADA TUHAN” 

1. Kita bersyukur kepada Tuhan 

Sambil bawa persembahan kepada-Nya. 

Refr : Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. 

Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. 

 

DOA PERSEMBAHAN 

Kakak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur ; 

Semua Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah 

Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai 

berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Duduk 

 

P E N G U T U S A N 

AMANAT PENGUTUSAN        (berdiri) 

Ibu “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan 

segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 

menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
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Nyanyian KJ 443 : 1,2 “KAU SUKACITA” 

1. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. 

  Sudah Kau bawa kurnia sorga, Jurus'lamat dunia. 

  Kau melepaskan kami yang malang; 

  pada-Mu saja kami percaya, tidak 'kan jatuh. Haleluya! 

  Dalam kasih-Mu kami berlindung. 

  Tiada kuasa yang memisahkan dari padaMu. Haleluya! 

 

BERKAT : 

Ayah Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya : …  

  “TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

  TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya 

  Dan member engkau kasih karunia; 

  TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu 

  Dan member engkau damai sejahtera.” 

       Bilangan 6 : 24 – 26   

 

J  A-min, a – min, a ----- min 

 

Saat teduh 

 


