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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 X SESUDAH PENTAKOSTA. Kiranya ibadah yang 

kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita Firman 

pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. John F. C Pattiasina 

  
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 17 : 1 “ABADI TAK NAMPAK”  

 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mazmur 124 : 8) 
 

J        AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA. GB 401  
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NAS PEMBIMBING  
PF  “Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: “Sesungguhnya aku 

telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap 

orang dari bangsa mana pun yang takut akan Dia dan yang 

mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya.”   

            (KISAH PARA RASUL 10 : 34-35)  

 

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 GB 16 : 1 “KAU YANG LAYAK” 

do = A 3/4  
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DOA HARI INI   
PL Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 

 Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini kami 
menghaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas perlindungan-Mu 

sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa 
kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. 

Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan 

mengamalkan kasih sepanjang hari ini. 
Bimbinglah kami sepanjang hari ini; arahkanlah pikiran dan hati kami, 

jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan 
marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri. 

Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang 

menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak 
benar, kata yang menghina. 

Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini 
kami dapat melakukan seturut kehendakMu, tidak pernah jemu 

menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati 
iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. 

Semua ini kami sampaikan kepada-Mu, Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa dan bersyukur, Amin. 

Menyanyi GB 40 : 1 “KASIH DARI TUHANKU” 
Do = d 6/8 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : ………… 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!  
 
J HALELUYA (KJ 472) 

            Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;  

 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya.  
 
PL Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Surat EFESUS 3 : 1 – 13 

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

antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 
J ♪ do = bes  4/4  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (GB 392b) 

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 
 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
 
KHOTBAH   

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 

 
JAWABAN UMAT 

 
 
Nyanyian Jemaat KJ 256 : 1, 3 “KITA SATU DI DALAM TUHAN” 
do = d 4 ketuk 
 
1.  Kita satu di dalam Tuhan, 
  satu G'reja yang esa. 
  Marilah bertolong-tolongan, 
  kau dan aku, s’muanya. 
  Marilah bertolong-tolongan, 
  kau dan aku, s’muanya. 
 
3.   Tuhan s’lalu memelihara 
  s’luruh alam semesta, 
  kita pun disuruhNya juga, 
  menyatakan kasihNya. 
  Kita pun disuruhNya juga, 
  menyatakan kasihNya. 
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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 : ‘Sebab siapakah aku ini dan 
siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan 

sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah segala-galanya dan dari 

tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu.’   
(1 Tawarikh 29 : 14) 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara. 
 

Nyanyian Persembahan : GB 81 : 1 “ALLAH SUMBER KEMURAHAN” 
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DOA PERSEMBAHAN 

PL Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan   
syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa: Tuhan Yesus yang terkasih  

didalam Kerajaan Surga, terimakasih Tuhan karena pada ibadah hari 

ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan 
persembahan untuk gerejaMu, kiranya persembahan kami semua bisa 

bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, Engkau berkati 
kami Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi 

persembahan, Kami berdoa juga untuk sesi ibadah kami selanjutnya 
ya Tuhan,  kiranya kasihMu selalu menyertai kami saat ini sampai dan 

selama lamanya. Terimakasih Tuhan, kami sudah berdoa dan 

mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluyah 
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. 

 

Nyanyian Pengutusan:  KJ 415 : 1, 2 “GEMBALA BAIK, BERSULING NAN MERDU” 

do = f 4 ketuk 
1.  Gembala baik, bersuling nan merdu, 

  membimbing aku pada air tenang 
  dan membaringkan aku berteduh 

  di padang rumput hijau berkenan. 
 

  Refrein: 

  O, Gembalaku itu Tuhanku, 
  membuat aku tent’ram hening. 

  Mengalir dalam sungai kasihku 
  kuasa damai cerlang, bening. 

 

2.   Kepada domba haus dan lesu 
  Gembala baik memb’rikan air segar; 

  ke dalam hati haus dan sendu 
  dib’riNya air hidup yang benar. Refr,… 
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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 WAJAHNYA 

DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA 
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU 

DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA. 
 

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

 

              
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 


