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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  Kami bersyukur kepadaMu, Ya Allah sebab oleh karena kasihMu 

kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di 

tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu 

mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih dan 

pengharapan kami di dalam Yesus. Mari kita berdri dan satukan hati 

memuji Tuhan Yesus  

 

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Jemaat GB 6 : 1 “Bernyanyilah Orang Percaya” 

Beryanyilah orang percaya, 

Bergemar dan gembira terus, 
T‟rang Kristus tetap bercahaya 
Di dalam berita kudus! 

 
Nas Pembimbing     Ulangan 11 : 8 

Ayah “Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang 

kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk 
memasuki serta menduduki negeri, kemana kamu pergi 
mendudukinya.” 

Doa Hari Ini                               duduk  

Ibu Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari 

berdoa: 

  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. 
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Sebab hanya oleh rahmat-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  

Nyanyian Jemaat GB 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang” 

 Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, 
 Aku juga sayang pada-Nya 

 Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, 
 Aku aman dilindungin-Nya 

Ia mangajarkanku menyenangkan hati-Nya 

Dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut, 
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 
Agar aku memuliakan nama-Nya  

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 Ulangan 30 : 1-6 yang menyatakan : ................ 

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!  

J Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu  GB 394 

 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, 
 Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
 Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya!  

duduk  
Khotbah 

Saat Teduh  
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RENUNGAN 

KEMBALI KEPADA TUHAN, MAKA AKAN DIPULIHKAN 
Dan TUHAN, Allahmu, akan menyunat hatimu ... (ay.6) 

 
Manusia dalam segala kepandaiannya tidak dapat memahami 

TUHAN dengan sepenuhnya. TUHAN tetap menjadi misteri. Kita hanya 
mampu belajar untuk memahami-Nya dan menafsirkan (menangkap 
maksud perkataan)-Nya dari Alkitab. 

Saat kita membaptiskan anak, diteguhkan sidi, diteguhkan 
menjadi pelayan, pengurus Pelayanan Kategorial, menjadi presbiter, kita 
mengaku iman dan berjanji kepada Tuhan, “ya, dengan segenap hatiku” 

untuk tetap taat kepada-Nya. Namun, bagaimana setelah itu? Ada di 
antara kita yang tetap taat pada pengakuan dan janji di hadapan Tuhan 
dan jemaat-Nya. Meskipun ada kalanya kita lalai dan jatuh. Tetapi ada 

juga yang tidak taat. 

Firman Tuhan ini mengajak kita untuk belajar dari pengalaman 
Bangsa Yehuda, ketika mereka jatuh dalam dosa. Sebagai umat Tuhan, 

mereka diminta kembali kepada-Nya dan bertobat. Tuhan akan 
memulihkan dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Ia akan 
membangun dan memberi berkat melimpah, serta mengubah (menyunat) 

hati mereka, agar mampu mengasihi, juga menaati firman-Nya. 

 Kita perlu ingat, bahwa segala tekad dan usaha sendiri untuk taat 
dan mengasihi Tuhan, dapat membuat seseorang jatuh di dalam 

kesombongan rohani akibat merendahkan kehidupan beriman orang lain. 
Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita, sehingga kita memiliki hati 

yang mengasihi dan taat dalam komitmen untuk melakukan hal-hal baik. 

 Teolog Asia,C,S. Song berpandangan, “Roh Kudus adalah intuisi. 
Bukan kita yang menghampiri-Nya, tetapi Dialah yang datang. Karena itu, 

hidup kita diubah-Nya untuk terus bersyukur memuliakan TUHAN.” Ketika 
mau kembali kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari dan pelayanan, maka 
Dia akan memulihkan kehidupan kita. Kita dimampukan untuk mengasihi 

dan memberikan pelayanan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun 
harus diingat, bukan kita yang hebat. Tuhanlah yang membuat kita hebat 
dan mampu menjadi pribadi yang luar biasa, sehingga berdampak positif 

bagi sesama. 
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JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons  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 

Pengakuan Iman                                              berdiri  

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

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 Yakobus 1 : 17 
yang menyatakan …… 

  “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang 
sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa 
segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau 

bayangan karena pertukaran! 

  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 302 : 1-2 “Kub’ri Persembahan” 

Kub‟ri persembahan pada Tuhanku 

Sambil puji Yesus, Jurus‟lamatku 

--- umat memberi persembahan --- 

Dengan sukaria kub‟ri padaMu 
Dan merasa kaya dalam Tuhanku 
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Doa Syukur                  berdiri  

Kakak Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkanpersembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama : 

Semua Ya Tuhan, terimalajh persembahan syukur kami, yaitu umat 
yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan 

syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi 
pembangunan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, sumber 

sukacita dan berkat dalam hidup kami, kami bersyukur dan 
berdoa. Amin.  

                 duduk  

PENGUTUSAN 

Amanat Pengutusan                                                        berdiri  

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

Nyanyian Jemaat  KJ 369A “Ya Yesus, Ku Berjanji” 

Ya Yesus, „ku berjanji setia padaMu; 
Kupinta Kau selalu sekat, ya Tuhanku 

Dikancah pergumulan jalanku tak sesat, 
Kar‟na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat 

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. 

                                                  


