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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 XVIII 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 

 
AJAKAN BERIBADAH 
PL :  Beribadah kepada TUHAN dengan sukacita datanglah ke hadapan-

Nya dengan sorak-sorai. Tuhan setia berkarya mempersatukan dan 
meneguhkan iman kita. Rencananya indah pada waktu-Nya dan 

tidak terlambat pertolongan atas kita.  

Dia  adalah  Allah  yang  memperhatikan  umat-Nya, selalu    
melihat   dan   menolong   setiap   orang   yang   berseru 

kepadanya.   
Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung: 

 

MENGHADAP TUHAN †   
Nyanyian Jemaat : Menyanyi KJ 21 : 1. 2 “HARI MINGGU, HARI 

YANG MULIA” 

do = c 4 ketuk 

1.  Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
  Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 

 

  Refrein: 
  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
 

2.  Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 
  Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Reft … 

 

VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mazmur 124 : 8) 

 

J       GB 402a  AMIN 

          
NAS PEMBIMBING  
PF  “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala 

sesuatu untuk mendatangkan kebaikan  bagi mereka yang 
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil  sesuai dengan 

rencana  Allah.”  (ROMA 8 : 28)  
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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 164 : 1 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 

 

 
 

DOA HARI INI   
PL Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 

 Ya, Tuhan bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur 

karna di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami, 
sampai di hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami 

untu memuliakan akan namamu. kami tau ya Tuhan, kami sering 
berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki, oleh karena itu kami 

datang kepadaMu mohon ampuniah kami, baik itu dosa secara 

sengaja ataupun tudak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, 
perkataan kami ataupun sikap dan perilaku kami, yg kami perbuat 

kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih ke pada-Mu, mohon 
Engkau ampuni kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah 

kami untuk beribadah kepad-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam 

Nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin 
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Menyanyi GB 226 : 1 “HIDUP YANG JUJUR” 

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         GB 393 “HALELUYA” 
 Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah! 

               Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah! 
 
PL Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Surat KISAH PARA RASUL 

19 : 1-12 yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan   
PF  Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap di 

antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

J GB 392b  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 
  Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya 
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KHOTBAH   
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 

 
 

JAWABAN UMAT 
 
Nyanyian Jemaat GB 101 : 1, 2 “YA TUHAN, RAJAKU” 
 

 
 
2.  Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku 
  yang patut kukerja, betapa kehendak-Mu. 

  B'ri dalam hidupku kasih-Mu nyatalah 

  dan nama-Mu besar dimuliakanlah. 
   

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 …. (doxologi dinyanyikan, KJ 475)  
  

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

persembahan bagiNya. Dengarlah nas Alkitab yang dikutip dari Kitab  
       1 Tawarikh 29 : 17  yang menyatakan :  
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 “Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan 

        berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan 
        semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, 

        umatMu yang hadir di sini telah kulihat memberikan 

        persembahan sukarela kepadaMu dengan sukacita.”  
 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:               

             Ya Kristus Yesus, Anak Allah! 

Hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur 
atas keselamatan yang Kau karuniakan.  

Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup 
yang Kaukorbankan di salib.  

Kami akan selalu mengasihi-Mu dengan meneruskan cinta – kasih dan 
damai sejahtera-Mu kepada semua orang, seperti yang Kauajarkan.  

Pimpinlah kami, ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan 

banyak orang sebagaimana yang telah Kaulakukan atas kehidupan 
kami. 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:  GB 214 : 1, 2 “TIAP LANGKAHKU” 
 

 
 
2.   Di waktu imanku mulai goyah 
   dan bila jalanku hampir sesat, 

   ku pandang Tuhanku, Penebus dosa 
   ‘ku teguh sebab Dia dekat. Reft … 
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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 401  AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA 

              
              
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


