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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 sesudah 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 6 : 1,2 “Bernyanyilah Orang Percaya”
Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus,
T‟rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus
Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecilpun sedih
Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib
Nas Pembimbing:
Ayah

Yesaya 44 : 8

Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan
dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain
dari pada-Ku? Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal!

Doa Hari Ini
Ibu

duduk 

Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa:
Ya Tuhan, tersungkur dihadapan-Mu kami datang dengan rasa sesal dan malu akan
segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami suka menyakiti hati sesama
kami terlebih menyakiti hati Tuhan, saat kami berbicara tentang kasih dan
pengampunan namun hati kami masih penuh dengan amarah dan dendam. Kami
penuh dengan kemunafikan dan kami tidak menghargai sesama kami, karena itu
kami datang memohon pengampuna-Mu. Sucikanlah kami dan perbaharuilah hati
kami supaya kami hidup berkenan dihadapan-Mu, didalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. amin.

Nyanyian Jemaat GB 51 “Kasihilah Tuhanmu”
Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu;
Dengan seg‟nap jiwamu; dengan akal budimu
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri
Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua

duduk 
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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 Kisah
Para Rasul 5 : 26-33 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman
Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua

Haleluya! Amin GB 395
Haleluya! Amin

Khotbah

duduk 

Renungan

SAKSI-SAKSI TUHAN YESUS

Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya :
“Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia.” (ay.29)
Penolakan keras dilakukan kalangan Yahudi guna membungkam kesaksian rasulrasul Kristus. Pejabat agama Yahudi berusaha memenjarakan mereka, namun malaikat Allah
membebaskan Petrus dan rekan sepelayanannya. Dengan pertolongan Roh Kudus, para
rasul memberitakan firman hidup itu di Bait Allah kepada banyak orang (ay.20). intimidasi
dan pemnejaraan tidak melemahkan semangat para rasul dalam bersaksi.
Mahkamah Agama digunakan oleh musuh-musuh Injil untuk melarang pengajaran
tentang Yesus dan janji keselamatan-Nya. Para rasul dianggap menyesatkan banyak orang
Yahudi dengan ajaran mereka. Tuduhan negatif itu dibantah oleh Petrus. Petrus dengan
tegas menjelaskan kesaksian mereka adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Para rasul
bersaksi tentang Yesus yang tersalib dan Juruselamat bagi semua orang yang percaya dan
bertobat. Roh Kudus benar-benar menguasai hidup para rasul, sehingga mereka taat dalam
tugas memberitakan nama Yesus.
Tantangan menjadi saksi Yesus selalu muncul dengan bermacam ancaman dan
kekerasan. Mereka berusaha menghentikan pelayanan gereja Allah dengan cara-cara licik
dan keji. Mereka menggunakan peraturan daerah untuk menghambat pelayanan gereja.
Pasal-pasal penghinaan agama dikenakan, guna memenjarakan mereka yang bersaksi
tentang Yesus Kristus. Aksi kekerasan dilakukan dengan alasan dicari-cari, sebab kebencian
yang mendalam. Meski keadaan terus berulang, gereja Allah tetap taat bersaksi.
Menjadi saksi Yesus Kristus adalah tugas semua warga gereja. Gereja ada bukan
untuk dirinya, tetapi menyaksikan kasih Yesus bagi sebanyak mungkin orang. Bersaksi
tentang nama Yesus bisa kita lakukan dengan lisan dan perbuatan. Kesaksian efektif ketika
kita tidak malu menyebut nama Yesus Kristus dalam keseharian hidup. Kita dapat berbicara
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tentang kebaikan-Nya dalam percakapan yang bersahabat. Saksi Yesus Kristus selalu dapat
berbuat baik dengan membantu sesama yang menderita. Uluran tangan kasih kita, pasti
mendatangkan sukacita bagi saudara-saudara sebangsa yang butuh penghiburan dan
bantuan kasih. Mari kita giat bersaksi sampai Yesus Kristus datang kembali.
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons GB 278 “Hai, Umat Tuhan Celikakanlah”
Hai, umat Tuhan celikkanlah matamu;
Dengarlah tangis dan ratap yang tertindas
Mari berjuang entaskan kemiskinan,
Jangan biarkan sesamamu terlantar
Reff

Bergandeng tanganlah, satukan hatimu,
Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu
Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih
Tanda syukur dalam Kristus, Tuhanmu

berdiri 

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

duduk 

Pengucapan Syukur
Ajakan Memberi
Adik

Kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, atas berkat dan penyertaanNya 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
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”

itulah yang

Tuhan memberkati saudara dan 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 Persembahan GB 83 : 1 “Marilah Mengucap Syukur”
Marilah mengucap syukur pada Allah
Atas rahmat yang telah dib‟rikan bagi dunia
Kristus t‟lah berkorban bagi umat manusia,
Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya
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berdiri 

Doa Syukur

Kakak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur:

Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami ini
dengan penuh sukacita. Kami sadari apa yang kami beri tidak
sebanding dengan begitu banyak berkat yang Tuhan beri kepada
kami, namun terimalah dan berkatilah pemberian kami ini ya Tuhan
agar dapat berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Urapilah
majelis umat agar dapat mengelola persembahan kami ini seturut
kehendak-Mu, didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
duduk 
PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
Ibu

berdiri 

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 270 “Taat, Setia, Bertekad Yang Bulat”
Taat, setia, bertekad yang bulat,
Itulah janji Tuhan padamu
Dibawah panji yang mulia berdaulat,
Kami „kan angkat perang bagi-Mu
Reff

Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan;
Kristuslah Raja serta Penebus!

Berkat
Ayah

Semua

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)
 GB 402B “Amin”
Amin, amin, amin
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