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UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di HARI
MINGGU I SESUDAH PENTAKOSTA. Dengan ucapan syukur yang disertai dengan
sukacita berlimpah, mari bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan, Sang
Pemberi Kehidupan. Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh .......
UNGKAPAN SITUASI
P2 Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dari hari ke hari, dampaknya terasa
bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga melewati lautan luas, aliran sungai, bahkan
membentang sampai ke sawah ladang di seluruh penjuru tanah air Indonesia dimana di
dalamnya GPIB pun hadir dan berkarya. Mulai dari kota besar sampai ke pelosok dan
pedalaman dusun, GPIB hadir untuk menjawab kebutuhan rohani jemaat dalam
menghadapi berbagai tantangan zaman. Tridarma Gereja, menjadi bagian penting di
dalamnya. Bersekutu, Bersaksi dan Melayani menjadi kekuatan tersendiri untuk terus
mengepakkan sayap, melayani dan bersaksi bersama tentang kasih setia Tuhan.
Hari ini, pada Minggu I Sesudah Pentakosta, GPIB memulai Bulan Pelkes (Pelayanan dan
Kesaksian) bagi sesama. Tanpa dibatasi oleh perbedaan tempat, suku, bahasa dan aneka
budaya yang ada, dalam kebersamaan di tengah persekutuan mari memiliki tekad yang
sama: Melayani dan Bersaksi untuk Kemuliaan nama Tuhan!
MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat Tuhan, mari kita BERDIRI , mari menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah
persekutuan ini.
JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 15: 1 - 2 “Haleluya, Puji Tuhan”
Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa.
Sang pencipa alam raya dan segala isinya.
Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga.
Dia memberikan nafas bagimu.
Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya.
-prosesi masuk diiringi musikHaleluya, Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa.
Lagu indah, hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu.
Kasih dan kemurahanNya diberikan bagi kita.
Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu,
Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi
J
:
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NAS PEMBIMBING
PF “Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu, hapuskanlah pelanggaranku menurut
rahmatMu yang besar!”
(Mazmur 51 : 3)
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 18 : 1,3,4 “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan”
Kantoria Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando,
Pujilah Dia, di atas takhtaNya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas.
Ref: Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa,
Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati.
Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan; pujilah Dia segala yang bernafas.
Semua

Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak;
Segala suku, bahasa dan aneka budaya. Puji Dia hai segala yang bernafas. Ref:

Semua

Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara;
Mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Ref:
-Jemaat duduk-

PENGAKUAN DOSA
P2 : Jemaat Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai orang
percaya, dengan kerendahan hati marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan
-Jemaat mengaku dosa secara pribadiP2 : Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kami masing-masing,
kami mengakui bahwa ada banyak hal yang secara sengaja kami lakukan dan
itu tidak berkenan di hadiratMu. KepadaMu kami memohon :
J : JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 27:1 “Ya Tuhan, Kami Mengaku”
Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati,
Di kata dan di tindakan: ampunilah dosa kami.
P2

Kami terlalu sibuk dengan segala usaha dan pekerjaan, kami lebih sibuk
memikirkan bagaimana menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak dari hari
ke hari. Sampai akhirnya kami lupa, bahwa Engkaulah Tuhan yang
menganugerahkan segalanya bagi kami sampai saat ini. Kami lupa, bahwa
kami pun punya tanggung jawab untuk mendekat kepadaMu dalam
persekutuan. kepadaMu kami memohon :

J

JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 27 : 2 “Ya Tuhan, Kami Mengaku”
Betapa lama umatMu tak sadar bahwa Kau hadir,
DenganMu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!

P2 Dalam hubungan kami dengan sesama, kami terlampau egois. Hanya
mementingkan diri dan keuntungan sendiri, lantas melupakan bahwa orangorang yang ada disekitar kami, juga merupakan anugerah dari Tuhan.
KepadaMu, ya Tuhan kami memohon:
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J : JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 27 : 3 “Ya Tuhan, Kami Mengaku”
Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi
Sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!
P2

Di tengah kerapuhan dan keterbatasan, kami memohon: Ampunilah dosa kami,
ya Tuhan. Dan layakkanlah kami dengan hikmatMu, untuk siap berubah
menjadi pribadi yang sedia melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama
Tuhan. Amin.

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab ROMA 6 : 22 - 23.
Yang menyatakan:
“Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu
menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada
pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab
upah dosa ialah maut; tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.”
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.

JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 41 : 1,3 “Maukah Dosamu Dihapus Bersih”
Kantoria
Maukah dosamu dihapus bersih? Besar kuasaNya, darah Tuhan.
Kau ‘kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan.
Ref: Ada kuasa dalam darahNya, Anak Domba Allah.
Ada kuasa dalam darahNya, darah Anak domba Allah.
Semua

Maukah engkau jadi suci bersih? Besar kuasaNya, darah Tuhan.
Akar dosamu dicabut, lenyap; Ajaib kuasa darah Tuhan. Ref:

PERINTAH HIDUP BARU
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam
I TESALONIKA 5 : 1 - 11. Yang menyatakan ....
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan
kepadamu,2. karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan
datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan:
Semuanya damai dan aman--maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh
kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit
bersalin--mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara,
kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi
kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan
anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang
kegelapan.
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Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjagajaga dan sadar.Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka
yang mabuk, mabuk waktu malam.Tetapi kita, yang adalah orang-orang
siang, baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih, dan
berketopongkan pengharapan keselamatan.Karena Allah tidak menetapkan
kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus
Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjagajaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu
nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti
yang memang kamu lakukan.
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 dudukPEMBERITAAN 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 Tuhamu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya,
Pujilah Tuhanmu, s’lamanya, Haleluya!

P3 :

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Kitab MAZMUR 51 : 1 - 15. yang menyatakan .....
Demikianlah Pembacaan Alkitab.

PF:

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu
dan ucaplah syukur kepada Allah.

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 dudukKHOTBAH
Saat teduh
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JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 61 : 1,2,4
“Tuhan, Ajarkanlah KehendakMu”
Semua Tuhan ajarkanlah kehendakMu;
nyatakan jalanMu dan firmanMu.
Kus’rahkan hidupku pada bimbinganMu,
dekatkan diriku kepadaMu.
Lk-lk

Ajarlah ku kenal anug’rahMu.
Sinarilah dengan t’rang wajahMu.
Hapuskan dosaku, diami hatiku,
kiranya ‘ku tetap bersamaMu.

Prpn

Ajari aku bermadah syukur,
ya Raja, bagiMu ‘ku bermazmur.
Ku ingin ya Tuhan, tetap di dalamMu;
hidup dan matiku di tanganMu.

PENGAKUAN IMAN
PF Jemaat Tuhan, mari BERDIRI, bersama semua orang percaya di segala waktu
dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli, masingmasing orang berkata:
“Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa……”
-Jemaat dudukDOA SYAFAAT
PF
:………………….. (Diakhiri Doa Bapa kami - Doxologi Kj 475)
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Roma 11 : 36 menyatakan:
”Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!”
Baik di kota besar maupun pelosok desa dan dusun sekalipun, kita samasama memiliki kewajiban untuk terus menaikkan ungkapan syukur kepada
Tuhan. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan persembahan
sukarela.
Mari memberi dalam ketulusan, kejujuran dan dengan kerendahan hati,
sehingga keberadaan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan
memberkati saudara dan persembahan saudara.
JEMAAT MENYANYI
Kantorai

Gita Bakti 83 : 1 - 3 “Marilah Mengucap Syukur”

Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat
yang telah dib’rikan bagi dunia.
Kristus t’lah berkorban bagi umat manusia,
marilah bersyukur, muliakanlah namaNya.
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Semua

Mari bawa persembahan dengan hati sukacita
jangan kau sedih atau terpaksa,
Kar’na Tuhan s’lalu memberkati tiap orang
yang bermurah hati memberikan persembahan.
-jemaat memberikan persembahanOh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata;
apapun di dunia tak sebanding.
B’rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih,
itu persembahan yang sejati bagi Dia.

DOA SYUKUR
P4 : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan:
Semua yang baik, asalnya dari Tuhan. Semua kebaikan yang dapat kami
lakukan dan wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari pun, asalnya dari
Tuhan.
J

:

LAYAKKANLAH KAMI YA TUHAN, UNTUK MENERIMA BERKAT DARIMU
DAN MENJADI SALURAN BERKATMU BAGI BANYAK ORANG MELALUI
TUTUR KATA DAN PERBUATAN SETIAP HARI DEMI KEMULIAAN NAMA
TUHAN. AMIN.
-Jemaat dudukPENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
AMANAT
PF
Jemaat Tuhan mari BERDIRI, Bersediakah kita, untuk menjadi saksi Kristus
di tengah pelayanan dan kesaksian yang dianugerahkan-Nya bagi kita?
J

: YA, DENGAN SEGENAP HATI KAMI

PF

Pulanglah dalam damai sejahtera, jangan takut dan gentar, sebab Roh
Kudus yang akan melengkapi untuk berani melayani dan bersaksi.

JEMAAT MENYANYI Gita Bakti 115 : 1 - 2 “Utuslah Kami”
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Kantoria

Semua

Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia untuk nyatakan kasih bagi dunia.
Ref:

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

MENYANYI KJ 478 A:

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