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Saat teduh pribadi



Doa konsistori

AJAKAN BERIBADAH
Ayah

Pemeliharaan dan kasih Allah atas kita, sungguh tidak
terselami. Ia merancang dan menyiapkan masa depan kita,
melebihi apa yang kita pikirkan dan bukan hanya dimulai
pada saat ini, tetapi jauh sebelumnya
Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Panjangnya perjalanan
hidup kita membuktikan panjangnya kasih Tuhan bagi kita,
bahkan dalamnya lautan dan tingginya langit, tidak pernah
mampu menghalangi kasih Tuhan bagi kita. Tak ada hal
yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan,
selain dengan mengamalkan kasih pada sesama, agar kasihNya dapat dirasakan oleh semua orang. Saat ini, mari kita
berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung:

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT
GB. 13 : 1,2 “Mari, Puji Raja Sorga”
Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwaraga, maka puji nama-Nya!
Haleluya, Haleluya! Puji Raja Semesta!
--- Prosesi Masuk --Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib,
Dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik
Haleluya, Haleluya! Yang setia-Nya ajaib!
NAS PEMBIMBING
Ayah

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah
Dia dalam segalalakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
(Amsal 3 : 5-6)
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DOA HARI INI
Ibu

Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: Ya
Bapa di Sorga, puji syukur atas seluruh penyertaan yang
Engkau berikan, terima kasih telah melimpahkan banyak
kebaikan dan kegembiraan menyelimuti pagi hari ini untuk
mengawali hari.
Kami mohon kepada-Mu agar hari ini Kami selalu
dibimbing, dituntun untuk selamat dan dapat menjalani
hari dengan baik. Amin.

NYANYIAN UMAT GB 51 : 1,2

“Kasihilah Tuhanmu”

Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu;
Dengan seg‟nap jiwamu; dengan akal budimu
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri
Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua
Sembah dan puji Allah, Sang Bapa, Pencipta alam
Sembah dan puji Yesus, Sang Juruselamatmu
Sembah dan puji Roh Kudus, Penuntun dalam kebenaran
Hai, s‟gala yang bernafas sembah dan pujilah Tuhanmu

duduk

PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang
dibacakan dari IBRANI 1 : 1-4 yang menyatakan :
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang
yang mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya.
HALELUYA!

Semua NYANYIAN KJ. 473
Haleluya, Haleluya, Haleluya.
Haleluya, Haleluya, Haleluya

duduk

KHOTBAH
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NYANYIAN RESPON GB 214 “Tiap Langkahku”
Tiap langkah ku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasihNya
memimpinku
Di tengah glombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang
teduh
Reff

Tiap langkah ku, ku tau Tuhan yang pimpin
Ke tempat tinggi ku di hantarNya
Hingga sekali nanti aku tiba,
dirumah Bapa Sorga yang baka

Didalam Tuhan saja harapanku, sebab di TanganNya sejahtera
DibukaNya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia
PENGAKUAN IMAN
Ayah

Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita
sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut
masing-masing berkata : AKU PERCAYA ...... dst
(duduk)

DOA SYAFAAT
Ayah

………………………. Dalam PengasihanMu kami Mohon :

Semua DENGARKAN dan KABULKANLAH DOA KAMI
Ayah

Peliharalah kami, dalam Yesus Kristus Tuhan yang
mengajar kami berdoa: BAPA KAMI …. (diakhiri dengan
doxologi) AMIN.

Semua  “Kar‟na Engkaulah” (GB 389a)
Kar‟na Engkaulah yang empunya Kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai s‟lama-lamanya. Amin
PERSEMBAHAN SYUKUR
AJAKAN PERSEMBAHAN
Kakak Saudara-saudara dalam Kristus mengucap syukurlah kepada
Tuhan dalam akta iman, persembahan syukur dengan
pemberian yang berdasarkan apa yang ada dan bukan
berdasarkan apa yang tidak ada pasti berkenan kepada
Tuhan. Marilah kita memberi dengan mengingat sabda
Tuhan dari Roma 12 : 1 yang menyatakan :
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“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 persembahan saudara
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 UMAT GB 87 “Aku Bersyukur Pada-Mu”
 Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, atas karunia dan kasih-Mu
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku „kupersembahakan kepada-Mu
„Ku bahagia; „ku sukacita; ku ucap syukur selamanya
---keluarga memberikan persembahan pada kotak yang tersedia---

 O, Tuhan Yesus karya-Mu agung Dikau curahkan darah kudus
Jadi tebusan dosa dunia aar manusia selamatlah
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t‟rus bersyukur
DOA PERSEMBAHAN

Adik

Jemaat 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.
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PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman
Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman
kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan.
NYANYIAN PENGUTUSAN
GB. 227 “Tuhan Tuntun Langkahku”
Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku
Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang
Reff

Tuhan jangan „Kau biarkan aku jatuh tersesat
Kepada-Mu kuserahkan s‟luruh jalan hidupku
Bila nanti diriku dalam dosa terjebak,
Aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku

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 wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera

Semua
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