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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... 
Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab 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 tanggung jawab yang sama. 
Permasalahannya terletak pada: sadarkah kita, bahwa hal melayani dan bersaksi 
merupakan tanggung jawab bersama?  
Di minggu ke II, Bulan Pelkes GPIB ini kita kembali diingatkan, berpelkes 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 
kemuliaan nama Tuhan. Pemberitaan Firman pada Ibadah Tema Khusus Bulan Pelkes 
ini adalah Pdt. Fonny Barahama-Pattipeilohy. 
 

MENGHADAP TUHAN 

 AJAKAN BERIBADAH 
   P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 13 : 1 dan 2, 3 “KITA MASUK RUMAH-NYA”  
1. Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 
 
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 

2. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 
 

3. Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 
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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.     
  

NAS PEMBIMBING             Titus 3 : 8-9 
PF “Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, 

agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha 
melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia.  
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, 
percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat,  karena semua itu tidak 
berguna dan sia-sia belaka.” 

 
SALAM 

PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  
                       Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

J DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 64 1&3 “BILA KU LIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 
1. Bila kulihat bintang gemerlapan  

dan bunyi guruh riuh kudengar, 
ya Tuhanku, tak putus aku heran  
melihat ciptaanMu yang besar. 

Maka jiwaku pun memujiMu:  
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 
Maka jiwaku pun memujiMu:  
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 
 

          3.    (Lirik Bahasa Inggris) 
When Christ shall come  
with shout of acclamation  
And lead me home,  
what joy shall fill my heart.  
Then I shall bow  
with humble adoration 
And then proclaim, my God,  
how great Thou art 

Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
“How great Thou art, how great Thou art” 
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
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Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah     

  mengaku akan dosa-dosa kita : 
Tuhan Maha pengampun, dihadapanMu kami mengakui akan segala 
dosa dan Kesalahan kami, seringkali kami mungkir dari tugas dan 
tanggung jawab 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.  
 

Jemaat : NYANYIAN JEMAAT:  KJ 26:1 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU” 
Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus 
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus 
Reff: Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus. 
 

P2 :Tuhan Maha Pengasih, dihadapanMu kami mengaku, kami seringkali 
acuh tak acuh terhadap sesama kami, kami tidak menyadari bahwa 
kehadiran kami yang sudah Engkau tebus, seharusnya menjadi 
pembawa damai sejahteraMu. Kami bahkan tidak menghargai mereka 
yang dengan rela melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksian dalam 
persekutuan kami. 
Tolonglah kami dengan hikmatMu ya Tuhan, sehingga kami sadar dan 
berubah untuk menjadi lebih ringan hati, bersukacita untuk melayani 
dan bersaksi tentang Engkau kepada sebanyak mungkin orang yang 
kami temui dalam hidup keseharian dan saling bekerjasama demi 
mewujudkan damai sejahtera yang Engkau berikan.  
 

Jemaat : NYANYIAN JEMAAT:  KJ 26:2 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU” 
Di hadapan takhta rahmat aku menyembah 
tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah! 
Reff: Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus. 
 

P2 : 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 ditengah kehidupan kami dari hari lepas hari.  

 



h a l , 5  

Jemaat : NYANYIAN JEMAAT:  KJ 26:3 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU” 
Ini saja andalanku: jasa kurbanMu 
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. 
Reff:  Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus. 
 

 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  1 Yohanes 1 : 8-9  yang menyatakan……. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
  memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 
      J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  
 
NYANYIAN JEMAAT:   KJ 36 : 1,2,3 “DIHAPUSKAN DOSAKU”  

1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 
Reff: O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 

Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 

2. (Lirik Bahasa Inggris,bergantian) 
Pria For my cleansing this I see— 
Wanita Nothing but the blood of Jesus! 
Pria For my pardon this my plea— 
Wanita Nothing but the blood of Jesus! 
 
Semua Reff: Oh! precious is the flow 

That makes me white as snow; 
No other fount I know, 
Nothing but the blood of Jesus. 

 
3. Wanita Nothing can my sin erase 

Pria Nothing but the blood of Jesus! 
Wanita Naught of works, ’tis all of grace— 
Pria Nothing but the blood of Jesus! 
 
Semua Reff: Oh! precious is the flow 

That makes me white as snow; 
No other fount I know, 
Nothing but the blood of Jesus. 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam Galatia 5 : 22-26  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” 

 

 
 
 2.    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. 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

    PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  
     J  NYANYIAN JEMAAT GB 393 "HALELUYA" 

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

        P3     Bacaan Alkitab hari ini dari GALATIA 6:1-10 yang  menyatakan... 
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        PF     Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan    
ucaplah syukur kepada Allah. 

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

Do = d MM ±112 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur  kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

                   Duduk 
 

KHOTBAH     “Saling Memperhatikan Dalam Persekutuan” 

 
Saat Teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 115 : 1, 2 “UTUSLAH KAMI” 

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini 
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 
menabur kasih bagi dunia yang resah. 
 
Reff: Utuslah kami jadi saksi yang setia, 

membawa kabar sukacita yang abadi, 
supaya dunia mengaku dan percaya; 
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia. 

 
2. Berilah kami hati tulus melayani, 

menolong orang-orang berbeban berat. 
Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
untuk nyatakan kasih bagi dunia. 
Reff: 

   

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli) 
  

duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

 
⌘ Kesaksian Pujian 
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UNGKAPAN SYUKUR   
P4    Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 

           Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.  
  Dengarlah nas Alkitab Filipi 4 : 6  yang menyatakan :  
  “Janganlah hendaknya kamu kuatir  tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 

dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 
ucapan syukur.”  

    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 89 : 1, 2 dan 5 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 

 
 
2.    Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
       Kita perbuat apa dengannya? Amin. 

Amin, amin, amin, amin. 
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 
-----Persembahan Diedarkan----- 

 
5.    Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
Amin, amin, amin, amin. 
Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

 

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

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama : 
P4 & Jemaat :  

KAMI BERSYUKUR ATAS KEMURAHANMU DALAM KEHIDUPAN INI YA TUHAN. 
BERKAT DAN PENYERTAANMU YANG TAK PERNAH BERHENTI, MEMAMPUKAN 
KAMI MEMBERIKAN PERSEMBAHAN SUKARELA INI.  
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BERKENANLAH ENGKAU MEMBERKATI SEHINGGA DAPAT DIPAKAI UNTUK 
KEPENTINGAN PELAYANAN DI TENGAH 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. 
 

Duduk 

 

 

PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  : Saudara – saudara seiman !  
Ingatlah pesan Tuhan dalam MATIUS 5:16, yang menyatakan :  
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,  supaya mereka  
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 

    
Jemaat Tuhan mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, 
bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang    
kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari 

 
 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 121 : 1  “HAI, PERGI DAN WARTAKAN” 
1. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus 

dalam karya dan dalam karsamu. 
Baik di rumah, sekolah dan di kantor; 
juga disetiap waktu dan tempat. 
Bawa kasih dan bawa sukacita, 
panjang sabar serta lemah lembut. 
Itu sikap yang harus kau lakukan 
kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 

 

BERKAT 
 PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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.”  
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NYANYIAN JEMAAT: GB 401 “AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA” 

 
 
 

..... jemaat tetap berdiri dan menyanyikan GB 121 bait kedua sambil Alkitab, simbol 
Firman Tuhan, keluar ruang ibadah ..... 

 
 
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 121 : 2 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN” 
2. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus 

dalam kata dan perbuatan-Mu. 
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. 

 
 
 
 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 
 

 


