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PERSIAPAN

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




 AJAKAN BERIBADAH
Ibu :

Marilah kita berdiri menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah
persekutuan kita dengan memuji memuliakan namaNya !

 MENGHADAP TUHAN 
Nyanyian Jemaat : KJ. 9 : 1 & 5 “PUJI, HAI JIWAKU, PUJILAH TUHAN”
Puji hai jiwaku pujilah TUHAN, Selagi ada napasmu
Allahku patutlah kuagungkan
Sepanjang umur hidupku, Hayatku Dia yang beri:
Dia kupuji tak henti, Haleluya, Haleluya !
Orang benar diberiNya kasih, Pun orang rantau amanlah
Yatim dan janda tegak kembali, Tapi penjahat kandaslah
TUHANlah Raja yang baka
Bagimu Sion s’lamanya, Haleluya, Haleluya !

 NAS PEMBIMBING
Ibu

: (2 KORINTUS 9 : 7 “ Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,

jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita”. )

 PENGAKUAN DOSA
Ayah : Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh
menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa... ! :

Ya Bapa yang Mahakuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak
mampu menjadi pengikutMu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dariMu.
Kami lebih suka melanggar FirmanMu dibandingkan dengan menjadi pelaku Firman-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan !
Kel : Ya Tuhan, Kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahteraMu di tengah dunia

tempat kami berada. Kami gagal memncarkan kasihMu untuk menumbuhkan harapan
tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar, selama ini,
kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kapdaMu. Kami menjadikan segala
keterbatasan dan ketidak mampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak
melanjutkan tugas panggilan dan pengutusanMu. Ampunilah kami ya Tuhan.

Ayah : Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan

kebenaran FirmanMu di manapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami
membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Topanglah
kami dalam segala keterbatasan kami ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang
terus melayani dan bersaksi, di manapun ngkau menghadikan kami. Kami mengaku dengan
sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan
pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya.
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Semua : ya Tuhan, Layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunanMu. Dengarlah

permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasihMu atas kami. Hanya dalam
nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunanMu, dengarlah ya
Tuhan.

Nyanyian : GB 33 : 1 & 3 “ TUHAN ALLAH JANGANLAH ”
Tuhan Allah janganlah, Kau menghukum aku
oh berapa lamakah, lanjut amarahMu ?
dosaku, murkaMu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus !
Bapa kasihanilah, rahmatMu tunjukkan
diriku pulihkanlah dalam kesembuhan
datanglah segera dan urapi aku dengan kurniaMu

 PELAYANAN FIRMAN 
 DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF : ..................... Amin

 PEMBACAAN ALKITAB
Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab 2 KORINTUS 9 : 6
- 11 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman Tuhan
dan yang melakukannya. HALELUYA!
Semua :Haleluya, Haleluya, pujilah TuhanMu s’lamanya Haleluya,

nyanyi dan soraklah agungkan nama-Nya, pujilah Tuhanmu s’lamanya Haleluya !

( GB 394 )

 KHOTBAH : .....

(duduk)

RENUNGAN
GEREJA YANG BERSYUKUR DI MASA PANDEMI
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati (ay.11)

Ketika saya melayani di wilayah Pospelkes Kalimantan Barat, saya belajar tentang
kemurahan hati dari sepasang suami istri lansia yang hidup dalam kesederhanaan. Mereka
membuat tikar anyaman untuk dipersembahkan kepada Gereja pada kegiatan lelang. Semua
hasil lelang diserahkan untuk proses pembangunan Gereja.
Paulus memotivasi jemaat Korintus, agar memiliki kemurahan hati berkaitan dengan
pengumpulan persembahan untuk Yerusalem sebagai suatu komitmen pada sebuah janji. Bagi
Paulus, kemurahan hati membangkitkan syukur kepada Tuhan (ayat 11). Mengapa? Karena
kemurahan hati itu berasal dari Tuhan. Kemurahan hati berangkat dari pemahaman bahwa
kita telah terlebih dahulu menerima kemurahan Tuhan yaitu kasih karunia-Nya. Kemurahan
hati berarti kesediaan memberi dengan tulus dan berlimpah. Memberi dengan kerelaan, tidak
terpaksa dan bersukacita adalah bentuk respon atas kemurahan hati Tuhan kepada kita.
Sebab, keputusan memberi adalah pilihan hati dan menurut kerelaan hati. Tindakan memberi
yang demikian membawa orang pada kemurahan Tuhan, yaitu memberi kecukupan dalam
segala sesuatu dan dimampukan melakukan pelbagai kebajikan. Paulus memotivasi jemaat
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Korintus untuk berbagi dengan saudara-saudara di Yerusalem dalam kemurahan hati mereka.
Tindakan berbagi yang demikian merupakan perbuatan yang konkrit dalam kehidupan
persekutuan Tubuh Kristus. Bagi Paulus, orang yang memberi dalam kemurahan hati akan
menuai ungkapan syukur.
Ada pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah motivasi kita dalam berbagi atau memberi
didasarkan atas kesadaran tentang kemurahan hati Tuhan dalam hidup sehari-hari? Ketika
memberi dengan dasar kemurahan hati Tuhan dalam hidup kita, maka hal itu
membangkitkan syukur atas kehidupan yang telah dianugerahkan-Nya. Milikilah kemurahan
hati. Kemurahan hati membangkitkan syukur kepada Tuhan. Memberi dengan murah hati
merupakan sikap yang mencerminkan kemurahan Tuhan Yesus.

**** Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan ****
 JAWABAN UMAT 
Nyanyian Jemaat : GB 115 : 1 & 2 “ UTUSLAH KAMI ”
Utuslah kami masuk dalam dunia ini
menjadi saksi bagi kerajaanMu
membawa damai dan terangMu yag abadi,
menabur kasih bagi dunia yang resah

Refr Utuslah kami jadi saksi yang setia,

membawa kabar sukacia yang abadi
supaya dunia mengaku dan percaya
Engkaulah Yesus Tuhan Jurus’lamat dunia
Berilah kami hati tulus melayani,
menolong orang-orang berbeban berat
berlah kami Roh yang tabah dan setia,
untuk nyatakan kasih bagi dunia Refr

 PENGAKUAN IMAN RASULI
Ayah : Mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman
rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata : AKU PERCAYA ...... dst

 DOA SYAFAAT
Ayah
Kel
Ayah

:
………………………. Dalam PengasihanMu kami Mohon :
: DENGARKAN dan KABULKANLAH DOA KAMI
: Peliharalah kami, dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa: BAPA
KAMI …. (diakhiri dengan doxologi) AMIN.

 AJAKAN PERSEMBAHAN
Adik : Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti Firman dalam

MAZMUR 30 : 5 yang menyatakan “ Nyanyikanlah Mazmur bagi TUHAN, hai orangorang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namaNya yang kudus !.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
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Nyanyian Persembahan : KJ 298: 1 & 5 “SELAMA BUMI DIDIAMI”
Selama bumi didiami, berbunga t’rus berbuh baik
Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padaMu naik
Patut sujud segala mahluk yang hidup dari tanganMu
ya Bapa oleh hadiratMu harapan anakMu teguh
Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ
(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri
an. GPIB ABRAHAM No. 163-00-0127927-5

 DOA PERSEMBAHAN
Kakak : Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur, kita berdoa :

Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau
berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan
seperti ini, jikalau bukan dariMu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah
persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasihMu bagi sesama dan bagi
pembangunan Tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa AMIN.
(duduk)

PENGUTUSAN DAN BERKAT 
 AMANAT PENGUTUSAN
Ibu : Marilah kita berdiri Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman Tuhan
yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan
lakukanlah Firman Tuhan.
Kel : Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus, dengan selalu menjadi saksi

yang setia melayani Tuhan disepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai
sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun dan apapun keadaanya.

Nyanyian Pengutusan : GB 226 : 1 “HIDUP YANG JUJUR”
Hidup yang jujur hendak kuserah pada Yesusku yang aku sembah
Persekutuan mesra dan kudus ingin kuikat dengan Penebus

Refr : Ya Yesus Kaukorbankan darahMu bgiku

kub’ri masa depanku dan hidup bagiMu
Hatiku kuserahkan menjadi takhtaMu
kuminta kuasailah, seluruh hidupku

 BERKAT
Ayah : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya:
TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU;
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA
DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAM
DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA.
Semua

:

 KJ 478b AMIN... AMIN... AMIN...
~ SAAT TEDUH ~
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