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Doa pribadi warga jemaat
Para pelayan berdoa di konsistori

AJAKAN BERIBADAH
P2

Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari
Minggu XI sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di
rumah masing-masing.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman pada Ibadah Hari Minggu ini adalah
Pdt.Ny.Vera Tresje Kaya-Loupatty

MENGHADAP TUHAN
P2

Umat Tuhan, dengan sukacita dan syukur, mari berdiri
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita
dan memuji Tuhan dari GB 12 : 1-2
 GB 12 : 1-2 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan”
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-nya;
Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya
… Prosesi ALKITAB dibawa masuk…
Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu
T‟rimalah anug‟rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya

VOTUM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN
yang menjadikan langit dan bumi.

Jmt

KJ 476 Amin
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NAS PEMBIMBING
Yeremia 17 : 14
PF
“Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku akan sembuh;
Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah
kepujianku!”
SALAM
1 Korintus 1 : 3
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jmt

Dan menyertaimu juga

Nyanyian Jemaat KJ 200 : 1,3 “Mari Bersukacita”
Mari bersukacita, terima kabar baik!
Habislah dukacita;
terbitlah t‟rang ajaib!
Yesus yang tersekap di kubur yang gelap
Disambut fajar t‟rang sebagai Pemenang!
Oleh adegan ini gembira hatiku;
Tak lagi kutakuti ancaman seteru
„Ku beriman teguh: Yesus jaminanku
SalibNya kupegang, niscaya „ku menang

duduk

DOA HARI INI
P2
Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:
Bapa kami, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu dan
membawa kami ke dalam kerajaan-Mu melalui PutraMu, Yesus.
Engkau mengasihi kami dengan kasih tak terbatas. Kami bersyukur
sebab kasih-Mu lebih luas dari yang kami pahami, lebih dalam dari
yang kami bayangkan, dan lebih besar dari yang pernah kami
ketahui. Hanya dengan peertolongan-Mu, kami dapat melewati hari
demi hari dengan selamat. Kami bersyukur atas kebahagiaan,
kesehatan, rejeki dan umur panjang yang Tuhan berikan bagi kami
sekeluarga. Firman-Mu menerangi jalan hidup kami agar kami tidak
tersesat dan putus asa. Ampuni Tuhan jika sering kami melawan
kehendak-Mu. Ampuni kami yang bertindak seperti anak hilang
sebab menyalahgunakan kasih Bapa. Ampuni kami yang suka
membangun menara kesombongan dan tembok kekerasan hati.
Kasihani kami yang hanyalah debu di hadapan-Mu. Berilah Roh
Kudus memperbarui tubuh, jiwa dan roh kami agar menjadi ciptaan
baru. Demi kasih Yesus, yang menanggung sengsara, mati tersalib
dan bangkit, kami mengucap syukur kepada Bapa surgawi. Amin.
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GB 47

“Kasih Itu Sabar”

Kasih itu sabar, kasih itu murah hati
Ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong
Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja,
Kasih tak serakah,
Tidak mementingkan diri sendiri
Reff

Dalam kasih, kita saling memahami,
Berbagi suka maupun duka bersama
Tak memandang insan dalam perbedaan
Semua sama di hadapan Allah

saat hening

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

...

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat Tuhan silahkan berdiri dan sedia mendengar Firman
Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya!

Jmt

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!

P3

Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,

GB 393B

Kisah Para Rasul 5 : 12-16, yang menyatakan: . . . . . .
Demikianlah Pembacaan Alkitab.
PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam
di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jmt

Kepada-Mu puji-pujian, madah
syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put‟ra, Roh Kudus sampai
Kekal selama-lamanya

KHOTBAH

GB 392B

duduk

… – saat teduh – hening- kesempatan merenungkan Firman Allah …
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JAWABAN JEMAAT
GB 225

“Dari Semula T‟lah Kau Tetapkan”

Dari semula t‟lah Kau tetapkan,
hidupku dalam tangan-Mu,
dalam rencana-Mu Tuhan
Rencana indah t‟lah Kau tetapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan
Refr

S‟mua baik, s‟mua baik,
apa yang t‟lah Kau perbuat didalam hidupku
S‟mua baik, sungguh teramat baik;
Kau jadikan hidupku berarti

PENGAKUAN IMAN (PF mengajak jemaat untuk berdiri)
DOA SYAFAAT
PF

duduk

...

diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi GB 389b

PENGUCAPAN SYUKUR
P4

Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah
dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi
persembahan kepada-Nya dengarlah Firman Tuhan dalam
1 Tesalonika 5 : 28 yang menyatakan
“Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu!”

Persembahan Bapak, Ibu dan saudara dapat diserahkan
kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus Huwae) atau
dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM No.
163-00-0127927-5
Nyanyian Jemaat
GB 78 : 1
Reff

“Yesus Kristus, Sumber Hidup”
Yesus Kristus, Sumber Hidup,
Jurus‟lamat, Dialah!
Dalam t‟rang-Nya ada hidup
Puji Dia s‟lamanya!
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Keadilan dan hukum-Nya
Bagai benteng yan teguh,
Bagi orang yang percaya,
Tempat lindung yang teduh
DOA PERSEMBAHAN
Pelayan dan jemaat berdiri, naikan doa syukur
P4

Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa:
Bapa surgawi, kami memberi persembahan ini
bagi
kemuliaan-Mu. Berkati semuanya agar berguna bagi karya
pelayanan dan kesaksian serta mendatangkan sukacita dalam
persekutuan.

J

KAMI BERSYUKUR ATAS BERKAT-MU YANG MELIMPAH

P4

Berilah hikmat dan kepandaian kepda semua hamba-Mu agar
mengelolanya dengan baik, produktif dan bijaksana. Kami
percaya persembahan
ini dapat menjadi alat untuk
menybarkan Injil dan membina anak-anak-Mu semakin
bertumbuh dan dewasa dalam iman, kasih dan pengharapan.
Amin
Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

berdiri

Jemaat yang dikasihi Tuhan…

Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang
sungguh-sungguh. Carilah kehendak-Nya disertai ketaatan dan
ketuklah hati Allah.
KJ 370 : 1

“ „Ku Mau Berjalan Dengan Jurus‟lamatku”

„Ku mau berjalan dengan Jurus‟lamatku
Di lembah berbunga dan berarir sejuk.
Ya , kemana juga aku meu mengikut-Nya.
Sampai aku tiba di neg‟ri baka
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Reff

Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
„ku tetap mendengar dan mengikut-Nya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
Ya kemana juga „ku mengikut-Nya!

BERKAT
PF

Umat Tuhan arahkan hati dan pikiranmu yang tertuju pada
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.

Jmt

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

GB 401

7

8

