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UNGKAPAN SITUASI 
Ayah 

 

Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. 

Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk 
dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang 
namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung 

yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri 
lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak 
ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya 

semua serba terbatas.  
 

Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara 
umatNya dan tetap memegang perjanjianNya. Tidak 
sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. 

Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap 
memengang janjiNya dan menghadirkan damai 
sejahteraNya bagi umat yang dikasihiNya. Damai 

Sejahtera yang membuat membuat umat Tuhan di 
berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap 

dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah 
mengucap syukur pada Allah atas janji setiaNya pada 
umat yang berharap hanya kepadaNya.  

 
 

NYANYIAN UMAT   GB 243:1,3   “KASIH SETIA TUHAN” 

Kasih setia Tuhan membuatku tegun. 

Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. 
Kasih setia Tuhan melampaui akalku, 

kasih setia Tuhan tiada taranya. 

Kasih setia Tuhan betapa indahnya, 
kasih setia Tuhan membuatku tent‟ram 

Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib 
Kasih setia Tuhan abadi s‟lamanya. 

 
MENGHADAP TUHAN 

AJAKAN BERIBADAH 

Ayah Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut Firman Tuhan yang hadir di 
tengah persekutuan ini.  
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NYANYIAN UMAT   GB 24:1-3   “MARI MENGHADAP ALLAH” 
 

 Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu 

 Bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira 
 Kita semua jadi satu, satu di dalam kasihNya 
 Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anakNya 

 Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
 

Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. 
 Ampunilah dahulu, jika di hati ada amarah.  

Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan.  
Agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun.  

 Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
 
 

- Prosesi Alkitab dibawa masuk diiringi musik Instrumentalia   - 
 

 

Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda 

Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati.  
Agar kau dapat beribadah, hati terarah padaNya.  
Firman Tuhan yang dib‟ritakan menjadi berkat bagimu. 

Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
 

NAS PEMBIMBING 

Ibu “Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan 
kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak 
seorang pun melihat Tuhan.”(Ibrani 12:14) 

NYANYIAN UMAT   GB 68:1-2   “HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA” 
Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku 

Dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga,  
Yesus hidup dalamku. 
 

„Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, 

Dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan,  
Dalam Yesus hidupku. 
 

(duduk) 
 

PENGAKUAN DOSA 
Ibu Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, 

marilah mengaku atas segala dosa kita, kita berdoa:  
Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami 
telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan 
perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk 
mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah 
menyampaikan rasa prihatin namun sulit memberi diri 
untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam 
bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk 
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mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan 
gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan 
kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki.    
Untuk segala dosa dan kesalahan kami, kami mohon 
ampunilah kami: 

Semua GB 27:1   “YA TUHAN KAMI MENGAKU” 
Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati 
Di kata dan di tindakan: ampunilah dosa kami! 

 

Ayah  
 

Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami 
telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-
sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi 
kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami 
memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. 
Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang 
tinggi namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi 
berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di 
kota-kota besar namun lupa pada mereka yang ada di 
wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan 
kami untuk mengasihi sesama kami, kami mohon 
ampunilah kami: 
 

 

Semua 
 

GB 27:3   “YA TUHAN KAMI MENGAKU” 
Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi 

Sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami! 
 

Ibu Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami 
telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami 
pengampunan-Mu, ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk 
menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan 
ke mana pun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk 
senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan 
damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus, Juruselamat dan Penebus kami, ampunilah kami. 
Amin. 
 

 

Semua 
 

GB 27:4     “YA TUHAN KAMI MENGAKU” 
Betapa lama kesumat merusak hati nurani; 

Demi pengasihan Kristus: ampunilah dosa kami! 
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NYANYIAN UMAT   GB 44 : 1 & 3   “MENGALIR DALAM HATIKU” 

Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 
„Ku nyanyikan damai besar; anug‟rah kasih Allah. 

Refrain: Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 
 Betapa besar kasihNya; anug‟rah kasih Allah. 
 

„Ku diberi mahkotaNya dan damai dalam jiwaku 
berkatNya berlimpah penuh; anug‟rah kasih Allah. Refrain. 
 

(duduk) 

PEMBERITAAN FIRMAN   
 

DOA EPIKLESE 
Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan dari Kejadian 

31:43-50 yang mengatakan ….. 

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

 (duduk) 
 

KHOTBAH 

Mengikat Perjanjian 

Mudah berjanji, mudah pula mengingkari. Mungkin itu jugalah potret kita, 

manusia yang kerap mungkir dari janjinya sendiri. 

Dalam keseharian kita mungkin sering membuat janji. Mulai dari janji kecil 

sampai yang sifatnya serius. Misalnya, perjanjian piutang, kontrak rumah, 

pekerjaan, dan sebagainya. 

Sifat perjanjian selalu mengikat. Kedua belah pihak, yang berjanji "dijaga" oleh 

sanksi. Bila ada yang melanggar, maka ada konsekuensi menanti. 

Setelah hubungan membaik, Laban dan Yakub sepakat untuk mengikat janji. 

Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik. Dia pun 

melarangnya mengambil istri lain lagi (50). Mereka juga bersumpah setia untuk 

saling meniadakan niat jahat satu sama lain (52). Dengan itulah mereka 

membuka lembaran kehidupan baru dan mengikat lagi silaturahmi. 

Untuk mengeratkan perjanjian mereka membuat prasasti dari timbunan batu. 

Laban menamakannya Yegar-Sahaduta, sedangkan Yakub menyebutnya Galed 

(47). Korban persembahan perdamaian dipersembahkan. Mereka pun makan 

bersama dengan sukacita. Selanjutnya, mereka mengundang Tuhan agar jadi 

pengawas perjanjian diantara mereka (53). 
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Tuhan mengikat perjanjian dengan kita melalui peristiwa baptisan kudus. 

Dalam perjanjian tersebut Dia memberi anugerah keselamatan. Dia berjanji 

akan menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. 

Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan terhadap perjanjian 

dengan Tuhan itu? Jawabannya sederhana: hiduplah di dalam kesetiaan dan 

ketaatan. 

Namun, apakah kita setia? Sejujurnya, kita sering mengumbar janji kepada 

Tuhan. Janji tinggal janji. Berbagai pergumulan hidup, misalnya, kesibukan, 

masalah keuangan, keluarga, kerap membuat kita lupa. Kita meninggalkan 

Tuhan dengan berbagai macam alasan. 

Mari kita terus-menerus memperbaiki perjanjian kita dengan Tuhan. 

 

…. saat teduh …. 
 

 
JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT GB 117:1,2,7,13 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU” 

Semua  Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan,  
  Dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. 

 

Perempuan  Ajar kami hidup rukun, damai dan tent‟ram, 
  Pun di mana kami ada nyata kasih-Mu. 

 

Laki-Laki  Ajar kami memaafkan dan melupakan, 
  Kesalahan orang lain kar‟na kasih-Mu. 
 

Semua  Utus kami, Jurus‟lamat, jadi saksi-Mu, 

  Memb‟ritakan kes‟lamatan bagi dunia 
 
PENGAKUAN IMAN 

Ayah Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari 
berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata: …… 

 

(duduk) 
 

DOA SYAFAAT 
 (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi KK.756) 

 Berdoa bagi upaya pemerintah agar bijak menangani pencegahan penyebaran virus 

corona dari tingkat pusat sampai di daerah. 

 Berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien covid 19. 

Juga semua pihak  terkait yang ikut serta menangani baik TNI POLRI, Pegawai RS, 

Cleaning service, Supir ambulans, Petugas pemakaman dll 

 Berdoa bagi keluarga-keluarga anggota keluarganya menderita sakit dan yang 
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berdukacita kehilangan anggota keluarganya. 

 Berdoa bagi warga jemaat Abraham yang bekerja, yang studi dan membutuhkan 

bantuan serta mereka yang bersukacita karena ulang tahun dan berkat Tuhan yang 

melimpah. 

 Komandan Grup 1 Kopassus dan jajarannya dalam mengemban tugas 

 Prajurit Kopassus yang adalah warga jemaat yang saat ini bertugas di berbagai 

daerah. 

 Berdoa bagi hal-hal lain yang penting didoakan. 
 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
Anak Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab Roma 12:1 yang menyatakan: 
“Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu 
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang 
sejati.“  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

NYANYIAN UMAT    KJ 365b:1,2,3,6   “TUHAN AMBIL HIDUPKU” 
 

Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu; 

Pun waktuku pakailah memuji-Mu s‟lamanya, memuji-Mu s‟lamanya. 
 

Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya, 
Dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu, berkenan kepadaMu.  
 

Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu 
Dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. 
 

 

Limpah ruah kasihku kuserahkan pada-Mu, 
Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. 
 

DOA PERSEMBAHAN 
Anak Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa: Allah yang 

penuh kasih oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik 

dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapkan rasa syukur kami 
melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang 
menghadirkan damai-Mu. 
 

Semua Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan dan 

layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan 
kesaksian di gerejaMu. 
 

 AMIN 
(duduk) 
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P E N G U T U S A N 
WARTA JEMAAT 

P6 . . . 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Umat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan penuh damai 
sejahtera dan jadilah pelaku Firman Tuhan di dalam kehidupanmu 
di keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. 

 

NYANYIAN UMAT GB 345:1,2 “ALLAH SUMBER RAHMAT” 
Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatNya rukun dan tent‟ram 

Hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memb‟ri 

Refrain:  Mari membangun tatanan masyarakat  
 Agar hidup rukun, damai, adil, benar.  

 

Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. 
Kita bersehati, satu suara; mari agungkan Allah yang akbar. -Refrain 
 

Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. 
Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. -Refrain 
 

BERKAT 
Ayah Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 

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. 

  

Semua GB 402a “AMIN” 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.


