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UCAPAN SELAMAT DATANG  
PL Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. 

Seluruh Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di 

hari MINGGU IX SESUDAH PENTAKOSTA. Kiranya ibadah yang 

kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita Firman 

pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Risto E. Andaki 

  
UNGKAPAN SITUASI  
Hari ini kita memasuki minggu yang baru diawal bulan yang baru, kita patut 

bersyukur karena kita bisa tetap bersekutu dalam peribadahan meskipun 

ditengah-tengah pandemi yang ada.  

Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lalui meski dengan 

pergumulan, namun kita menyadari kasih setia Tuhan sajalah, yang 

menguatkan kita untuk tetap berjalan maju apapun situasi dan kondisinya. Injil 

Matius 6:27 menyatakan “Siapakah di Antara kamu yang karena kekuatirannya 

dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?” 

Kiranya ibadah ini menjadi ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam 

kehidupan kita. 
 
 
AJAKAN BERIBADAH 
PL :  Marilah kita berdiri menyambut Firman Tuhan yang hadir di 

tengah-tengah persekutuan kita ! 

 
MENGHADAP TUHAN †   

Nyanyian Jemaat : GB 130 : 1 “SORAKLAH, HAI UMATNYA”  
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VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mazmur 124 : 8) 
 

J AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA. GB 401   
 

NAS PEMBIMBING  
PF  “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku 

Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang 

diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar 

hatimu.”  (YOHANES 14 : 27)  

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

Yesus Kristus, menyertai kamu. (I Kor. 1 : 3)  
 
J   DAN MENYERTAIMU JUGA  
 
Menyanyi KJ 35 : 1 “TERCURAH DARAH TUHANKU” 

do = c 4 ketuk 
 

1.  Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota; 
  yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya, 

  terhapus dosanya, terhapus dosanya 

  yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya. 
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DOA HARI INI   
PL Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 

 Ya Tuhan Allah Bapa Kami, Terima kasih untuk pagi yang indah yang 
Engkau karuniakan kepada kami.Betapa senangnya hati kami 

mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan, 
untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaanMu, serta 

berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah 

berharga, karena tak akan terulang kembali. 
Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. 

Kami mohon hikmat bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui hari ini 
dengan bijak, dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir 

kami hidup di dunia ini. 

Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada-Mu atas 
setiap berkat yang Kau berikan dan dengan bersikap dan berpikir 

positif. 
Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktifitas kami 

pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. 

Amin. 

 
Menyanyi GB 164 : 1 “TERPUJILAH ALLAH. HIKMAT-NYA BESAR” 

 

 

 
   

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : ………… 
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PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!  
 
J Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! ( GB 393 )  
 
PL Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Surat ULANGAN 9 : 1 – 3 

yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan   
PF  Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap di 

antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 
J ♪ do = d 4/4 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi  (GB 392a) 
 

KHOTBAH   
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 

 
JAWABAN UMAT 

 
 
Nyanyian Jemaat GB 126 : 1 “DAMAI SEJAHTERA” 
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PENGAKUAN IMAN RASULI 
PF :  Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai 

dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing 

berkata : AKU PERCAYA ...... dst 

 

DOA SYAFAAT 

PF  ………………………. Dalam PengasihanMu kami Mohon :   
J  DENGARKAN dan KABULKANLAH DOA KAMI   
PF  Peliharalah  kami,  dalam Yesus  Kristus  Tuhan  yang  mengajar   

kami berdoa: BAPA KAMI …. (diakhiri dengan doxologi) AMIN. 
  

AJAKAN PERSEMBAHAN  
PL  Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan bagiNya.  

Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi : ‘Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada 

persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman Tuhan 

semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap 
langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.’  

(Maleakhi 3 : 10) 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara. 

 

Nyanyian Persembahan : GB 77 : 1 “PERSEPULUHANMU” 
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DOA PERSEMBAHAN 

PL Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan 

syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa: Segala Ungkapan Syukur hanya 

kepadaMu Bapa di sorga, oleh Karena Kasih Karunia dan Berkat yang 

boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan 

percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan 

dalam kehidupan kami. 

 Untuk itu Bapa di Sorga, Sebagai bukti Ungkapan Syukur kami 

kepadaMu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata 

uang yang sudah kami siapkan, Kuduskan dan terimalah persembahan 

kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat 

pelayananMu dimana pun persembahan ini di peruntukan dan 

digunakan, dan ajarkanlah kami terus tahu mengucap syukur dalam 

segala hal terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini 

kepadaMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. 

        

PENGUTUSAN  
WARTA JEMAAT  
 

AMANAT PENGUTUSAN 
  
PF Jemaat Tuhan mari berdiri Pulanglah dengan membawa damai 

sejahtera dari Firman Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah 

sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan. 
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Nyanyian Pengutusan :  GB 208 : 1 & 3 “TAK ‘KU TAHU ‘KAN HARI ESOK” 
 

 
 

3. Tak kutahu "kan hari esok, mungkin langit "kan gelap 
  Tapi Dia yang Pengasih melindungi "ku tetap. 

  Meski susah perjalanan, g"lombang dunia menderu. 
  Dipimpin-Nya "ku bertahan sampai akhir langkahku. Refr, … 

 

BERKAT 
  
PF  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 WAJAHNYA KEPADAMU 

DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA. 
 

J KJ 478c  AMIN... AMIN... AMIN... 

 

              
 

~ SAAT TEDUH ~ 


