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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 

P2   Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan 

kita untuk kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di 
hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur 
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita ada dan 

hidup sampai hari ini adalah anugerahNya. Oleh karenanya jangan 
ada diantara kita yang sombong dan bermegah diri, mari datang 
kehadiratNya  dalam kerendahan hati. Mari kita berdiri 

memuliakan Tuhan … 

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Jemaat KJ 6 : 1&4 “Hai Masyhurkanlah” 

Hai masyhurkanlah Allahmu kudus; 
Besar nama-Nya maklumkan terus 

Agungkanlah Dia yang jaya megah; 
Kekal dan mulia kerajaan-Nya 

Nas Pembimbing               Amsal 3 : 13-14 

Ayah Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang 
memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi 
keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. 

Doa Hari Ini                               duduk  

Ibu Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari 

berdoa: 

  Allah Bapa yang mahapemurah kami memuji-Mu atas segala 
kebesaran dan juga kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan 

kepada kami. Dari takhta-Mu, dalam segala kemurahan-Mu 
Engkau selalu menuntun dan memberikan yang terbaik bagi kami. 
Sehingga kami dapat melalui segala waktu dengan baik dan dalam 

perlindungan-Mu. Memasuki minggu Pemuliaan Yesus Kristus ini, 
kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami  di sepanjang 
Minggu yang akan kami hadapi dan jalani dengan baik, lancar, 

sehat, semangat dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan saja. 
Kami menyerahkan hidup kami, ibadah kami, dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin    
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Nyanyian Jemaat GB 48 “Janganlah, Hai Anakku” 

 Janganlah, hai anakku, 
 Ajaran ibumu engkau sia-siakan 

 Jagalah, hai anakku, 
 Perintah dan nasihat ayahmu 

 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!  

Kel Haleluya! Amin  GB 395 

 Haleluya! Amin  

duduk  

Khotbah 

Saat Teduh  

BERTANGGUNG JAWAB ATAS DIRI SENDIRI 

„biarlah hatimu memelihara perintahku‟ (ay.1) 

 Hidup bersama menuntut kita untuk memperhatikan kepentingan 
orang lain dan juga diri sendiri. Hari ini kita merenungkan tentan hal 

bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika kita mampu bertanggung 
jawab atas diri sendiri, maka itu akan berdampak juga bagi sesama dan 
ciptaan yang lain. 

 Melalui kitab Amsal, kita memperoleh beberapa hal yang sangat 
berguna untuk membangun kompetensi diri. Hal pertama, bahwa Turah 
atau Taurat adalah Hukum Allah. Memahami dan mengembangkan 

tanggung jawab atas diri sendiri, harus dimulai dengan melandasinya 
pada Hukum Allah. Penulis Amsal menekankan, bahwa kecintaan kita 
pada Allah harus berbanding lurus dengan kepatuhan pada Hukum-Nya. 

Cermin jati diri kita ada pada Hukum Allah. Pikiran emosi dan kehendak 
kita harus dituntun Hukum Allah, bukan kemauan sendiri atau yang lain. 
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Jadi Hukum Allah atau ajaran itu harus mewarnai atau mengendalikan 
seluruh hidup kita. Meletakkan Taurat seperti mengalungkannya pada 
leher dan pusat diri yaitu hati, akan mengendalikan kata, pikiran dan 

perilaku kita. 

 Hal yang kedua, bahwa Hesed, kasih dan setia, yang bersifat 

kuat, tanpa syarat dan tak pernah menyerah yang dimiliki Allah, harus 
dipegang taguh. Hubungan kita dengan Allah menentukan cara 
mengendalikan seluruh potensi diri. Semua hal yang kita dapatkan dari 

berbagai sumber bacaan untuk pengembangan diri, tidak akan mampu 
mengubah kita. Yang kita perlukan adalah kekuatan cinta dan setia Allah. 
Kita membutuhkan keintiman dengan-Nya. itu yang akan mengubah 

perilaku dan kualitas kita untuk bertumbuh. 

 Hal yang ketiga, Que sera sera what ever will be..., will be... 
penggalan lagu yang dikenal banyak orang yang berarti “terserah padamu 

mau jadi apapun engkau ....”. kita mau ke mana dan berbuat apa, 
percayalah pada diri sendiri. Belajar dari kitab Amsal, bahwa apapun yang 
dilakukan dan kemanapun melangkah, kita bertanggung jawab atas diri 

sendiri. Tanggung jawab tersebut dibangun dengan cara memahami diri 
sendiri mulai dari apa yang Allah mau kita lakukan. Lalu ke mana Allah 
ingin kita melangkah setiap waktu. Segala sesuatu yang dicita-citakan 

oleh setiap orang untuk menjadi pribadi yang sejahtera, berkualitas, 
berharga bagi Allah dan manusia, adalah karunia yang diperoleh ketika 
kita mau bertanggung jawab atas diri sendiri dan hidup di dalam Tuhan.  

JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons   GB 196 “Ya Allah Yang Mahatinggi”  

Ya Allah yang Mahatinggi 
„Kau Pencipta dunia ini; 
Kami juga Engkau ciptakan 

Agar Dikau tetap dipuji, 
Engkau Bapa yang memberkati 
Tiap orang yang rendah hati 

Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya! 
 

Pengakuan Iman                                              berdiri  

             duduk  
Doa Syafaat  (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389B) 
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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 Amsal 3 : 9-10  
yang menyatakan …… 

  “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 

pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, 
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 

anggurnya. 

  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 78 : 1-2 “Yesus Kristus,Sumber Hidup” 

Reff Yesus Kristus, Sumber hidup; 

 Jurus‟lamat, Dialah! 
 Dalam t‟rang-Nya ada hidup; 
 Puji Dia s‟lamanya 

Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh 
Bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh 

Doa Syukur                  berdiri  

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

 Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga, oleh 
karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan 
nikmati dari awal sampai saat ini. Kami percaya... Kuduskan dan 

terimalah persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar 
persembahan ini menjadi berkat dalam setiap pelayanan dengan 
tepat dan benar. Ajarkanlah kami terus mengucap syukur dalam 

segala hal. Terimalah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin   

                 duduk  

 
 

 



hal 6 

 

PENGUTUSAN 

Amanat Pengutusan                                                        berdiri  

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

Nyanyian Jemaat  GB 121 “Hai, Pergi Dan Wartakan” 

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus 
Dalam karya dan dalam karsamu. 
Baik di rumah, sekolah dan kantor; 

Juga disetiap waktu dan tempat 
Bawa kasih dan bawa sukacita, 
Panjang sabar serta lemah lembut 

Itu sikap yang harus kau lakukan karena Kristus nyata dalam 
hidupmu 

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 402B “Amin” 

     Amin, amin, amin. 
 Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
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