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UNGKAPAN SITUASI 

Ibu Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahyanya. 
Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya 

senja, membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi 
hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini.  

 .... hening sejenak ...  
Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam 
telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari 

Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? 
 

Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang 

menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai 
yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan 
Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi 

manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri 
indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Mahaagung   

 

AJAKAN BERIBADAH 

Ibu Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah 
persekutuan kita 

 
MENGHADAP TUHAN   

 

Jemaat Menyanyi : GB 1: 1 -3 “PUJILAH SANG PENCIPTA” 

Refr.  

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. Refr. 

Tua dan muda hai ikutlah, 
angkat suaramu, nyanyi bergemar. Refr. 

Segala bangsa di dunia 

pun raja-raja mari pujilah. Refr. 

 
NAS PEMBIMBING 

Ayah “Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya”(Mazmur 136:1) 
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Nyanyian Jemaat KJ 337: 1 & 2 “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” 

 Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur 
 Lautnya luas, gunungnya  megah,  

 menghijau padang bukit dan lembah 

 Refrain: 

 Itu semua berkat karunia Allah yang  Agung Mahakuasa 
 Itu semua berkat karunia Allah yang  Agung Mahakuasa  

 Alangkah indah pagi merekah 

 bermandi cahya surya nan cerah 

 ditingkah kicau burung  tak henti 
 bunga pun bangkit harum berseri 

 (duduk) 
PENGAKUAN DOSA 

Ibu Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku 
atas segala dosa kita:   

Allah yang Mahabaik ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya 

ciptaMu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit kami 

menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar 

lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat 

dan keajaiban padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. 

Ampunilah kami ya Tuhan yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaMu  : 

Kel Ya Tuhan ampunilah kami... 

Ibu Allah yang Rahmani kami gagal untuk mengucap syukur.  Bahkan sungut-
sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan tetapi kami 
mengeluh bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. 

Kami memperoleh keluarga tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi 
keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami 
memperoleh kesehatan tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan 

baik bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. 

Kel Ya Tuhan ampunilah kami.... 

Ibu Allah yang  Rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami   besar, 

sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki.  Bahkan 

dalam kehidupan persekutuan seringkali kami mengedepankan ego kami. 

Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami 

juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan 

Pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini biarlah kami kembali 

menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. 
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do = c MM + 48

5 . 5 6 5 6 5 5 6   5 6 5 5 4   5 4 3 3 . 3 0

Oh, Tu    -   han, hidup ka  - mi da  - ri   - Mu.

7 . 7 1 7 1 7 7 1   7 1 7 7 6   7 6 5 7 . 7 0

Oh, Tu    -   han, hidup ka  - mi mi  - lik  - Mu.

7 . 7 1 7 1 7 7 1   7 1 7 7 6   7 6 5 7 . 7 0

Oh, Tu    -   han, hidup ka  - mi ba  - gi   - Mu.

5 . 5 6 5 6 5 5 6   5 6 5 5 4   5 4 3 3 . 3 0

Oh, Tu    -   han, se-mu-a   - nya rah  - mat - Mu.

Kel Ya Tuhan ampunilah kami dan dengarlah doa kami. 

Nyanyian Jemaat: GB 44: 1 & 3 “MENGALIR DALAM HATIKU” 

Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. 

'Ku nyanyikan damai besar; anug'rah kasih Allah. 

Refr. Damai, damai! 

Kasih yang sungguh ajaib, 
betapa besar kasih-Nya; 
anug'rah kasih Allah. 

Ku diberi mahkota-Nya dan damai dalam jiwaku 
berkat-Nya berlimpah penuh, anug'rah kasih Allah. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PEMBACAAN ALKITAB 

Ayah Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari 
Mazmur 136 : 1-26 yang menyatakan …………… 

 Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA    

 
KHOTBAH 

JAWABAN UMAT 

Nyanyian Jemaat GB 85 : 1-3 “OH TUHAN” 
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2. Oh Tuhan alam ini dariMu. Oh Tuhan tanah ini milikMu 
Oh Tuhan rumah ini bagiMu. Oh Tuhan semuanya rahmatMu: 

3. Oh Tuhan daya kami dariMu. Oh Tuhan karya kami milikMu 

Oh Tuhan karsa kami bagiMu. Oh Tuhan semuanya rahmatMu. 

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 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.   

AJAKAN PERSEMBAHAN 

Anak  Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8: 12 - 15 yang 
menyatakan ……… 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

Nyanyian Jemaat KJ 289: 1,3,8 &9 “TUHAN PENCIPTA SEMESTA” 

Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Mahamulia 
Sungguh besar karunia yang Kauberi 

Puji syukur terimalah  atas berkat anugerah 
Di rumah yang sejahtera yang Kauberi 

~ kantong kolekte diedarkan ~ 

Pemb’rian kami s’lamanya dari tanganMu asalnya 
yang Kau terima itulah yang Kau beri 

Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja 
Serta sekalian  benda yang Kau beri 
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DOA PERSEMBAHAN 

Anak Mari  berdiri  untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 
syukur yang kita ucapkan berbalasan: 

Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. 
Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan 

berkatMu. KepadaMu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia 
kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah 
syukur kami: 

Kel Ya Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur memuji nama-Mu karena 
ngkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami 
melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar 

mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk 
pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. 

P E N G U T U S A N 

AMANAT PENGUTUSAN 

Ibu Umat Tuhan, hpulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku 
Firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat dan 

bangsa. 

Nyanyian Umat KJ 462 :1- 3“TOLONG AKU TUHAN” 

1. Tolong aku Tuhan  bimbing  tanganku ,  

jangan sia-sia karya hidupku 

2. Ajar aku Tuhan rajin  bekerja  
menunaikan tugas dalam dunia 

3. Ajar ku mengatur maksud  hidupku,  
jangan mementingkan hanya diriku. 

BERKAT 

Ayah  Arahkanlah hatimu  kepada Tuhan dan 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.  
 
J GB 403C Amin  

Amin, amin, amin, amin, amin. 
Amin, amin, amin. 

 
~ SAAT TEDUH ~ 


