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Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam
liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Ucapan Selamat Datang
Ibu Besar Kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus menjadi
kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang sering berhadapan dengan
tantangan dan pergumulan. Tetapi Kasih Allah nyata, membuat kita akan terus
mengandalkan Tuhan. Mari kita beribadah dan merasakan kekuatan kasih-Nya, dalam
pujian ....
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian GB 1 : 1,2 “Pujilah Sang Pencipta”
Reff

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

Samud’ra raya, gunung, lembah,
Hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah
Nas Pembimbing:
Ayah

Mazmur 143 : 10

Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku!

Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku ditanah yang rata!
Doa Hari Ini
Ibu

duduk 

Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa:
Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa ini
dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami.
Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami
bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah di sepanjang hari ini ya
Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran
yang semuanya bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat
bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari
ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin

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
hal 2

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 2 RajaRaja 7 : 1-16 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman
Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu GB 394
Haleluya, haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan mnama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!

duduk 

Renungan

MELAMPAUI SEGALA HAL

Sebab TUHAN telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda ... (ay.6)

Dalam merespon dan menanggapi suatu kondisi, sering kita jumpai orang yang
yang kecenderungannya bersikap pesimis. Ia merasa bahwa keadaan tidak mungkin
berubah menjadi lebih baik. Ia pun merasa dirinya dan orang lain tidak akan mampu
mengatasi suatu keadaan yang sarat masalah. Orang yang demikian sulit untuk melihat
adanya kemungkinan, bahwa segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan jika Dia berkehendak.
Ajudan raja Yoram secara lugas merendahkan perkataan firman Tuhan yang
disampaikan melalui nabi Elisa bahwa pada esok hari sesukat tepung terbaik dan dua sukat
jelai akan berharga masing-masing sesyikal perak. Jadi dari harga sangat mahal menjadi
sangat murah. Hal ini sebagai pertanda, bahwa pasukan Aram akan diserakkan oleh Tuhan
(ayat.6). Baginya, itu mustahil terwujud meskipun oleh Tuhan sendiri. Sikap pesimis si
ajudan terjadi oleh karena beberapa hal. Pertama, ia berfokus pada kekuatan pasukan Aram
yang mengepung Israel. Kedua, ia terfokus pada kelaparan hebat akibat pengepungan
pasukan Aram. Ketiga, ini yang terutama, karena pengaruh raja Yoram yang tingkah lakunya
penuh dosa dan membuat Israel berdosa juga (Pasal 3:3). Kejahatan dan dosa tersebut
sudah begitu kuat mengakar, sehingga membuat mereka sulit memahami, bahwa
sesungguhnya Tuhan mampu berkarya melampaui segala keterbatasan manusia.
Kuasa Tuhan sungguh besar. Meskipun cara Ia bekerja tidak sama dengan
pemikiran manusia. Orang-orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kejahatan dan dosa
akan senantiasa dimampukan untuk menyadari dan mengimani, Tuhan sanggup bekerja
hal 3

melampaui segala keterbatasan manusia. Kedaulatan dan otoritas-Nya tidak terbelenggu
oleh keadaan, seberat apapun. Mari, selalu mengandalkan-Nya dan berharap pada Dia yang
telah bangkit dan menang!
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons GB 204 “Yesus Tuhanku, Dialah Segalanya”
Reff

Yesus Tuhanku, Dialah segalanya
Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku!

Dialah sahabatku paling akrab dan teguh;
Dia ku pegang selalu: Yesus Jurus’lamatku

berdiri 

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

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 2 Korintus 8 : 15 yang
menyatakan ……
Seperti ada tertulis: “Orang yang mengumpulkan banyak, tidak
kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak.”
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 KJ 450 : 1,2 “Hidup Kita Yang Benar”
Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur
Reff

Doa Syukur

Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur;
Itu kehendak-Nya!

berdiri 

Kakak Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa
syukur bersama-sama:

Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya
agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada
janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus,
sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai
hal 4

berkat dan rezeki.
Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya, Tuhan,
dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan
berbagi kepada mereka yang membutuhkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
Ibu

berdiri 

Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman
Tuhan yang telah kamu dengar

Nyanyian Jemaat  GB 116 “Yesus Inginkan Dirimu Bersinar T’rang”
Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang
Agar seluruh dunia memuji-Nya
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
Agar terang-Nya makin jauh tersebar
Reff

Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
Ingatlah Kristus minta darimu;
Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap,
Supaya dunia mengagungkan nama-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)

Semua  GB 401 “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya”
Amin, amin, ya, benar adanya, amin
Amin, amin, ya, benar adanya, amin

hal 5

