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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Presbiter bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu dan Selamat 

Beribadah di Hari Minggu XXII Sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara 

yang beribadah di rumah pada saat ini.  

Dalam ibadah ini kita mensyukuri atas pemeliharaan Allah terhadap GPIB 

selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini 

berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.  

Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Melkianus Nguru. 
 

AJAKAN BERIBADAH 

P1 Jemaat, marilah berdiri... 

Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setia-Nya membuat kita tetap 

memuja : 

- Mazmur 117 

P1 Pujilah TUHAN, hai segala bangsa 

J megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa! 

P1 Sebab kasih-Nya hebat atas kita, 

J dan kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. Haleluya! 
 
 

 

 
Jemaat   GB 18 : 1, 2    “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan”     do = d 

1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, 

pujilah Dia di atas takhta-Nya yang mulia.  

Puji Dia hai segala yang bernafas. 

Refr. Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa, 

pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati. 

Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan,  

pujilah Dia segala yang bernafas. 
 

2. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, 

pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam.  

Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr. 
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V O T U M 

PF Pertolonganku ialah dari TUHAN, 

J yang menjadikan langit dan bumi. 

PF Ia takkan membiarkan kakimu goyah, 

J Penjagamu tidak akan terlelap. 

 

NATS PEMBIMBING                           Lukas 13 : 29 

PF “Dan orang akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan 

dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah.” 
 

S A L A M 

PF Tuhan menyertai kamu 

J Diberkati-Nya engkau! 

 

Jemaat   GB 18 : 4    “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan”      do = d 

4. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara; 

mari semua Bersatu memuji nama Tuhan.  

Puji Dia hai segala yang bernafas.  

Refr. Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa, 

pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati. 

Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan,  

pujilah Dia segala yang bernafas. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P1 Mari berdoa… 

Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami mengucap terima kasih 

atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini.  

Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau 

sendiri. Namun, kami sadar sering kali kami lalai hadir bagi dunia yang 

Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak 

peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja 

memikir untung-rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, 

kami hanya pikir kenyamanan sendiri.  

Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan 

membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. 

Kiranya di dalam Kristus, Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk 

menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

JAWABAN UMAT 

Jemaat  KJ 260 : 1   “Dalam Dunia Penuh Kerusuhan”     la = Fis 

1. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan,  

datanglah Kerajaan-Mu;di Gereja yang harus bersatu,  

agar nyata manusia baru, datanglah Kerajaan-Mu! 

Refr. Datanglah, datanglah, datanglah Kerajaan-Mu! 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF . . . . . . . . . . . . . .  
 

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

PF  Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat   KMM 41/KC 127 “HALELU, HALELU”  do = a 

Halelu, halelu, halelu, haleluya, puji Tuhan! (2x) 

Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya! 

Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan! 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Hagai 1 : 1 – 7 yang mengatakan : . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   KJ 474  “Kepadamu Puji-Pujian”  do = g 

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

---- duduk  

KHOTBAH     “Memaknai Hidup” 

---- saat teduh 
 
 

 
Jemaat  KJ 252 : 1  “Batu Penjuru G’reja”    do = d 

1. Batu Penjuru G’reja dan Dasar yang esa,  

yaitu Yesus Kristus, Pendiri umat-Nya.  

Dengan kurban darah-Nya Gereja ditebus;  

baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. 
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PENGAKUAN IMAN               (berdiri / duduk ) 

PF Jemaat, untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 

kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 

masing-masing orang berkata : Aku percaya . . . . .  

 

DOA SYAFAAT   

PF . . . . . . . .   (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 

 

KESAKSIAN PUJIAN : VOICE OF SOUL (You Are My All in All) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi 

persembahan kepadaNya. Dengarlah Firman Tuhan dari 2 Korintus 9:12 

yang menyatakan:”Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan 

hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga 

melimpahkan syukur kepada Allah.”  

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

Jemaat   GB 83 : 1  “Marilah Mengucap Syukur”       do = es 

1. Marilah mengucap syukur pada Allah  

atas rahmat yang telah dib’rikan bagi dunia.  

Kristus t’lah berkorban bagi umat manusia,  

marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. 

 

-- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan 

oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital 

atau dengan cara tranfer ke rekening Gereja. 

Dan Amplop 2, diperuntukan bagi tim kerja Peneguhan dan Pengutusan 

Pendeta. – 

 

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P2 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup 

kami serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui 

pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus, kami 

berdoa. Amin. 
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P E N G U T U S A N 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.

 

WARTA JEMAAT (P2)                --- duduk  

 

PESAN HUT KE-72 GPIB 
 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapi-Nya. Nyatakanlah damai sejahtera 

Tuhan di tengah krisis dunia ini agar yang cemas beroleh harap, yang lesu 

dikuatkan dan yang berduka terhiburkan. 

 

Jemaat   GB 126 : 1  “Damai Sejahtera”  do = d 

1. Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku;  

sungguh kurasakan melimpah di hatiku.  

Kepada sesama harus kuberi,  

biar semua orang rasakan damaiNya.  

Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku;  

sungguh kurasakan melimpah di hatiku.  

‘Ku ingin bagikan damai yang kualami di hidupku,  

supaya bumi pun penuh dengan damaiNya. 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

Allah, Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi 

yang papa. 

Kristus, Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak 

merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. 

Roh, Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis 

bersama mereka yang berduka. 

Dan, pada akhirnya, Allah Yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk 

menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya. 

 

Jemaat    GB 402a  “A m i n” 
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