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UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 : Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di HARI 

MINGGU III SESUDAH PENTAKOSTA. Memasuki minggu ke II di Bulan Pelkes GPIB 
ini, kiranya Ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati 
olehNya. Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh....... 

 
UNGKAPAN SITUASI 
P2 : Berbicara mengenai tugas dan tanggungjawab orang percaya untuk melayani dan 

bersaksi, tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Tinggal di kota 
besar maupun dusun terpencil, berprofesi sebagai direktur perusahaan, karyawan 
kantor, wiraswasta, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat 
pemerintahan, buruh, nelayan, petani, berkulit putih ataupun hitam, berambut lurus 
ataupun keriting, semuanya memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama.  

 
 Permasalahannya terletak pada: sadarkah kita, bahwa hal melayani dan bersaksi 

merupakan tanggungjawab bersama ? Di Minggu ke II, Bulan Pelkes GPIB ini kita 
kembali diingatkan, ber-pelkes dimulai dari diri kita masing-masing. Dengan 
mengandalkan hikmat Tuhan, marilah memberi diri untuk melayani dan bersaksi dengan 
apa yang ada pada diri kita, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.  

 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 :Jemaat Tuhan, mari kita BERDIRI , mari menyambut Firman Tuhan yang hadir di 

tengah persekutuan ini.  
 
JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 1: 1 - 2 “Pujilah Sang Pencipta” 

Ref: Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malakNya, 
KeagunganNya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namaNya. 

 
1.  Samud’ra raya, gunung, lembah, hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah.Ref: 
 

-prosesi masuk diiringi musik- 
 

Ref: Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, pujilah Dia hai segala malakNya, 
KeagunganNya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namaNya. 

 
2.  Tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar.Ref: 
 
VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi 
J :  
 
 
NAS PEMBIMBING 
PF :“Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakiNya, lalu membasahi 

kakiNya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia 
mencium kakiNya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.”(Lukas 7 : 38) 
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SALAM 
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa  dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, 

menyertai kamu.  
J : Dan menyertaimu juga 
 
JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 22 “Besar dan Ajaib” 
Besar dan ajaib segala karyaMu, Allah yang Mahakuasa!  
Adil dan benar segala jalanMu, Raja segala bangsa! 
Siapa taktakut Tuhan, tak mengagungkan namaMu? 
Sebab hanya Kau yang Kudus; semua bangsa akan datang  
Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah, Engkau Tuhan; 
Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah, Engkau Tuhan. 

 
-Jemaat duduk- 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati marilah mengaku dosa-dosa kita di 

hadapanNya: 
 Tuhan Mahapengampun, dihadapanMu kami mengakui akan segala dosa dan 

kesalahan. Sering kali kami mungkir dari tugas dan tanggungjawab kami 
untuk melayani dan bersaksi bagi banyak orang, bahwa Engkaulah Tuhan, 
Sang Pemberi Kehidupan. Hati kami berbeban berat, jika harus melayani dan 
bersaksi, kami lebih memilih untuk tenggelam dalam berbagai usaha dan 
pekerjaan, ketimbang melayani dan bersaksi. Tolonglah kami dengan 
hikmatMu ya Tuhan, sehingga kami sadar dan berubah untuk menjadi lebih 
ringan hati dan bersukacita untuk melayani dan bersaksi tentang Engkau 
kepada sebanyak mungkin orang yang kami temui dalam hidup keseharian. 
Pakailah kami untuk menopang mereka yang kesusahan, mereka yang 
membutuhkan, bahkan mereka yang dengan sungguh merasakan kehausan 
akan kebenaran firmanMu. Dengan segala keterbatasan, kami memohon 
ampun ya Tuhan, dan pakailah kami untuk terus setia melayani dan bersaksi 
akan kebaikanMu di tengah kehidupan kami dari hari lepas hari.  

 
J   : JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 25: 1, 5  “Tuhan, Kami Berlumuran Dosa” 

1. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. 
        5.  Tuhan, kami ini bersehati. Tuhan, satu hati satu rasa. 
 
BERITA ANUGERAH 
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab YESAYA 44 : 22.  
Yang menyatakan: “Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu 
seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang 
tertiup. Kembalilah kepadaKu, sebab Aku telah menebus engkau! 
”Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus.  
 

J : Syukur kepada Tuhan, Amin. 
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JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 50 : 1,2 “Perubahan Ajaib” 
1. Perubahan ajaib terjadi padaku, ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
    Api RohNya yang Kudus murnikan jiwaku,  
    hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
 

Ref: 
Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,  

tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
Aku ingin selalu tetap di jalanNya dan menjadi milik Kristus kini dan s’lamanya. 

 
 
2. Hati tulus dan jujur, lemah lembut dan sabar, setia, murah hati, bawa sukacita, 
    Rendah hati dan ramah terhadap orang lain; 
    itu sikap nyata dari perubahan ajaib.                

Ref: 
 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF  : Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis 

dalam KELUARAN 20 : 3 - 17. Yang menyatakan .... 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup 
dan kesaksian kita di dunia. 
 

JEMAAT MENYANYI KJ 48 “Kemuliaan Bagi Bapa” 
Kemuliaan bagi Bapa, Put’ra dan Roh Kudus. 

Seperti semula, kini, dan terus, dan kekal selama-lamanya, Amin. 
 

-Jemaat duduk- 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPIKLESE 
PF : ………… 
 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF: Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!  
J : Jemaat Menyanyi Gita Bakti 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah 

Tuhanmu” 
 
 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 

Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya, Pujilah Tuhanmu, s’lamanya, 
Haleluya! 
 

P3: Bacaan Alkitab Hari Ini dari Kitab LUKAS 7 : 36 - 40.yang menyatakan ..... 
Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

PF:  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu  
dan ucaplah syukur kepada Allah.  
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JEMAAT MENYANYI :KJ 474 “KepadaMu Puji-pujian” 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan.  
Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. 

 
-Jemaat duduk- 

KHOTBAH 
 
 

III. JAWABAN JEMAAT 
 
JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 114 : 1-2 “Di Setiap Janjiku” 
1.  Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, kar’na anug’rahNya. 
     Tiap gunung kutempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta hanya anug’rahNya. 
 

Ref: Tuhan b’ri anug’rahNya, Tuhan b’ri kuasaNya.  
         Kristuslah di dalamku, aku menang bersamaNya 

 
2.  Tiap jiwa kurengkuh, tiap hati kusentuh; kubagikan damaiNya kar’na anug’rahNya.  
     Air mata pun reda oleh sabda kasihNya. Tiap duka hilanglah kar’na anug’rahNya. Ref: 
 
PENGAKUAN IMAN 
PF : Jemaat Tuhan, mari BERDIRI untuk bersama semua orang percaya di 

segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman 
Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: ……….. 

 
-Jemaat duduk- 

DOA SYAFAAT                                                            
PF : . . .  
  Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon : 
J : Dengarlah Doa Kami.  
PF: Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang  

telah mengajar kami berdoa : Bapa kami yang di sorga ( Diakhiri dengan 
Doxology) 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 :Dalam ketulusan, kejujuran dan dengan kerendahan hati marilah 

memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur 
kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani 
dan bersaksi tentang kebaikanNya dalam kehidupan kita dari hari kehari. 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 
JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 84 : 1 - 2“Inilah Ungkapan Syukurku”  

1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadaMu; 
      kuberikan dari hatiku, terimalah. 

Kupersembahkan kepadaMu dengan seluruh jiwa ragaku;  
kiranya berkenan di hadiratMu. 

 
-jemaat memberikan persembahan- 
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2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tanganMu  

untuk menyalurkan kasihMu di dunia. 
Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 
Pakailah diriku turut maksudMu. 

 
DOA SYUKUR 
P4 : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa  syukur bersama-sama: 
P4&J : KAMI BERSYUKUR ATAS KEMURAHANMU DALAM KEHIDUPAN INI 

YA TUHAN. BERKAT DAN PENYERTAANMU YANG TAK PERNAH 
BERHENTI, MEMAMPUKAN KAMI MEMBERIKAN PERSEMBAHAN 
SUKARELA INI. BERKENANLAH ENGKAU MEMBERKATI SEHINGGA 
DAPAT DIPAKAI UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN DITENGAH 
JEMAATMU. DAN BERIKANLAH KAMI HIKMAT, SEHINGGA KAMI 
TETAP SEDIA UNTUK MELAYANI DAN BERSAKSI DALAM KEHIDUPAN 
SETIAP HARI. DIDALAM NAMA TUHAN YESUS, SANG SUMBER 
BERKAT, KAMI BERDOA. AMIN. 

 
  -Jemaat duduk- 

 
IV. PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 
 
AMANAT 
PF  :Jemaat Tuhan mari BERDIRI, Pulanglah kedalam kehidupanmu sehari-

hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi 
tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari.  

 
JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 120 : 1,3 “Kristus Memanggil Diriku” 

1. Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu  
untuk wartakan kebenaran firmanNya. 
Jangan abaikan suaraNya, jangan tegarkan hatimu,  
Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 

 
Ref: Dia memanggil, Dia mengutus,  

     Dia membimbing dan besertamu selamanya. 
 

3. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia,  
tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. 
Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar,  
Ingatlah, Tuhan bersamamu s’lamanya. Ref: 
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BERKAT 
PF   : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah  

berkat-Nya : 
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 : JEMAAT MENYANYI KJ 478 A 

Amin... Amin.... Amin....   
 

 


