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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 : Selamat malam dan selamat beribadah di hari Minggu ke 24 sesudah       
        Pentakosta dimana pada Ibadah ini merupakan Ibadah Nuansa Pemuda  
        Dengan Tema Karyaku untuk Kemuliaan-Nya. Melalui Firman yang disampaikan,  
        diharapkan setiap jemaat yang hadir memiliki motivasi bekerja dan berkarya  
        yang berpusat pada Tuhan karena Ia yang memberikan hikmat dan kekuatan  
        untuk kita semua. Pemberitaan Firman pada malam ini akan disampaikan oleh  
        Pdt. Fenovri Satata 

 

   AJAKAN BERIBADAH 
 P2  :     Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah                           
              persekutuan kita. Tidak pernah putus kasih setia Tuhan dalam hidup kita. 

Pertolongan-Nya selalu hadir dalam setiap pergumulan yang dihadapi. 
Maka patutlah kita memuji dan bersorak bagi-Nya. Bersama kita bernyanyi 
dari Gita Bakti 12 Masuklah Semua Menghadap Tuhan. 

 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN JEMAAT: GB 12 : 1,2  “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

 

1. 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. 

 

Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah 

 
2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
         Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 
         Trimalah anugrah rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 

         Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 

 

V O T U M  
    PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
    J 1    .    |    1    .    || 

 A      -       min.    
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NAS PEMBIMBING                  Kolose 3 : 23 
PF : ” Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 

seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” 
 

SALAM  
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan     

                     Yesus Kristus menyertai kamu. 
J : DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

      NYANYIAN JEMAAT: GB 5 : 1, 2, 5  “ BERNYANYILAH BIDUAN MUDA MUDI ” 
  

            Kantoria : Bernyanyilah biduan muda-mudi, 
             Penciptamu hendaklah kamu puji. 
             Bernyanyilah, bernyanyilah! 
 

            Semua    : Bergaunglah paduan suara kami 
             kepada-Mu, ya Bapa yang rahmani; 
             Engkau besar, termulia! 
 

            Semua    : Dan akhirnya di Hari Kemudian 
              kepada-Mu syukur serta pujian 
              sempurnalah selamanya! 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA Duduk 
P2 Mari kita menundukkan kepala kita dan mengaku akan segala perbuatan 

dosa yang kita lakukan.  
 Ya Bapa, kami umatmu tertunduk malu karena penyesalan akan pelanggaran 

yang kami lakukan. Secara sadar maupun tidak sadar, kami sering 
mendukakan hati-Mu. Kiranya engkau sudi mengampuni kami. 

 
Jemaat   NYANYIAN JEMAAT: GB 33 : 1 “ TUHAN ALLAH JANGANLAH ” 

 
1. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku.  
        O Berapa lamakah lanjut amarah-Mu?  
        Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu 
        Oleh darah Kristus! 
 

P2 Seringkali dalam pekerjaan maupun dalam karya yang kami hasilkan, tak 
sedikitpun kami mengingat Engkau. Kami lebih senang membanggakan diri 
kami sendiri karena kami ingin dihormati bahkan disanjung oleh orang 
disekitar kami. Dan sekarang, dengan gemetar kami datang padaMu 
memohon pengampunan atas sikap hati kami yang salah. Kiranya Engkau 
sudi mengampuni kami. 
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 Jemaat   NYANYIAN JEMAAT: GB 33 :  4 “ TUHAN ALLAH JANGANLAH ” 
 

4. Siang malam, ku cemas, gemetar badanku. 
                Air mataku deras; tergenang ranjangku. 
                ‘ku letih dan sedih mengeluh pada-Mu; 
                 Tuhan tolong aku! 

 
P2 Kami juga mengaku akan seringnya kami terhasut dengan lingkungan sekitar 

kamiyang tidak berkenan kepada-Mu, hanya untuk diakui atau diterima oleh 
orang lain. Godaan yang ada terlihat nikmat untuk kami jalani. Bahkandalam 
meraih kesuksesan ada sering kami kompromi akan ketidakadilan yang ada 
di sekitar kami. Ya Bapa kiranya engkau sudi mengampuni dan menjauhkan 
kami dari hal – hal tersebut sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak 
– anak-Mu. 

 
Jemaat   NYANYIAN JEMAAT: GB 33 :  5  “ TUHAN ALLAH JANGANLAH ” 

 
5. Para musuh, mundurlah, jauhlah hai penjahat! 

                 Tuhan sudah mendengar suara yang meratap. 
                 Doaku, tangisku diindahkan Tuhan 
                 Dia kuagungkan! 

 
 BERITA ANUGERAH 

PF      :  Setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah Firman 
Tuhan dalam Titus 3 : 3 – 6 : 

 “3Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan; tidak taat, sesat, menjadi 
hamba berbagai – bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan 
kedengkian, keji, saling membenci. 4Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, 
Juruselamat kita, dan kasihNya kepada manusia,5pada waktu itu Dia telah 
menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita 
lakukan, tetapi karena rahmatNya oleh pemandian kelahiran kembali dan 
oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 6yang sudah 
dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita” 

 
J     : SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 

 
 
 
 
 
 
 



h a l , 5  

NYANYIAN JEMAAT: GB 245 : 1, 2  “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 

 

 
 
2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

          bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 
       S’lamanya ‘ku tetap berpegang pada-Nya 
      ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya. Reff: 

 
PERINTAH HIDUP BARU 

PF : Marilah  kita  berdiri  untuk  mendengar  Petunjuk  Hidup  Baru    seperti  
tertulis  dalam 1 Petrus 1 : 13-16 yang  menyatakan…..   Roh  Kudus  
menolong  kita  mewujudkan  kemuliaan  Allah  dalam  seluruh  hidup  dan 
kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 50 : 1, 2  “PERUBAHAN AJAIB” 

Wanita  :  Perubahan ajaib terjadi padaku, 
                   ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
                   Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
                   hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

                                  
Ref    Semua   :   Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
                               tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
                              Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
                              dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 

 
Pria        :  Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
                   setia, murah hati, bawa sukacita, 
                   rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
                   itu sikap nyata dari perubahan ajaib. 
 
Ref     Semua   
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duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB 

PF       : Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
   

       J : NYANYIAN JEMAAT ♫ KJ 473b “ HALELUYA“ 

  
    P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus 6 : 5 – 8 yang  menyatakan... 

 
 PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara  

       kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

           NYANYIAN JEMAAT: KJ 474  “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN “ 

                   
                

   Duduk 

KHOTBAH   : KARYAKU UNTUK KEMULIAAN-NYA 
 

Saat teduh – diiringi instrument music- 
 
 

 

JAWABAN JEMAAT 

 
  NYANYIAN JEMAATGB 116 : 1, 3  “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG“ 

1. Yesus inginkan dirimu bersinar trang 
                  Agar seluruh dunia memujiNya 
                  Bawa cahayaNya di tiap langkahmu, 
                  Agar terangNya makinjauh tersebar. 
                           

          Reff : 
                            Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 

           Ingatlah Kristus minta darimu; 
                             Pancarkan sinar kasihNya kepada dunia yang gelap, 
                             Supaya dunia menganggungkan nama-Nya 
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3.  Walau terkadang jalan hidupmu kelam,  
                            Pelitamu tetap bersinar terang. 
                            Janganlah padam hanya karna kemelut, 
                            Tuhan inginkan kau bersinar terus      Reff : 

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
 

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 
 
∼ Kesaksian Pujian 

 
PERSEMBAHAN SYUKUR 

P4 :  Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan 
dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari 
Mazmur 136 : 1  yang menyatakan : 
” Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik! Bahwasannya untuk selama-lamanya 

kasih setia-Nya.” 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 83 : 1, 2, 3  “MARILAH MENGUCAP SYUKUR“ 
1. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat  

                  Yang telah dibrikan bagi dunia 
                  Kristus tlah berkorban bagi umat manusia, 
                  Marilah bersyukur muliakanlah nama-Nya 
 

2. Oh betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata 
                  Apapun di dunia tak sebanding. 
                  Brikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, 
                  Itu persembahan yang sejati bagi Dia 
 
                                           ------------------(Persembahan Diedarkan)------------------------ 
 

3. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita 
                  Jangan kau sedih atau terpaksa, 
                  Karna Tuhan slalu memberkati tiap orang 
                  Yang bermurah hati memberikan persembahan 

   
DOA SYUKUR 
P4 Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur: 
P4 Ya Tuhan, pada saat ini kami umatMu telah mengumpulkan persembahan syukur ini. 

Kiranya Tuhan menerima persembahan syukur kami, serta memberikan hikmat bagi 
majelis jemaat, agar dapat mengelolanya dengan baik. Sehingga dapat dipakai 
menjadi berkat bagi sesama dan kasihMu boleh nyata dalam dunia ini melalui 
gerejaMu dan persekutuan kami. Amin. 
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Duduk 

 
PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  :  Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan 
dengan penuh sukacita sambil mengingat pesan Firman Tuhan yang terdapat 
pada Roma 12 : 9-11  “Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat 

dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan 
saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu 

kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.” 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 121 : 1, 2 “ HAI PERGI DAN WARTAKAN” 

1. Hai pergi dan wartakan injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. 
         Baik di rumah, sekolah dan di kantor;Juga di setiap waktu dan tempat. 

                  Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabra serta lemah lembut. 
                  Itu sikap yang harus kau lakukan karna Kristus nyata dalam hidupmu. 
 

2. Hai pergi dan wartakan injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu 
                  Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu. 
                  Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. 
                  Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;  
                  Roh Kudus membimbing dan menolongmu. 

  
 BERKAT 

     PF   :  Arahkan hati dan pikiranmu 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. 

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 402c  ”AMIN” 

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

             
 
 
 
 
 
 

.... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 


