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PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu 

dan Selamat Beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah 

saat ini. Tema Ibadah di Hari Minggu XXIV Sesudah Pentakosta ini adalah 

”Pemimpin Yang Berintegritas”  

Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. 

 Pemberita Firman adalah Pdt. Slamet Iskandar Ismihardjo. 

 

UNGKAPAN SITUASI 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

  Pandemi Covid-19 yang masih mewabah akan membuat kita makin panik, 

resah dan takut. Hati gelisah, pikiran kacau dan putus asa. Apalagi kondisi 

ini  menimbulkan dampak yang kurang baik secara ekonomi, sosial, 

psikhis, bahkan spiritual bagi kehidupan kita. Akibatnya, kita saling 

menyalahkan dan bertengkar; saling menghujat dan memfitnah satu 

terhadap yang lain. Dalam ibadah hari ini, kita mau belajar tentang 

bagaimana menjadi seorang murid yang taat mendengar. Seorang murid 

yang berserah diri sepenuhnya pada Sang Guru kebenaran. Seorang murid 

yang setiap hari mempertajam pendengarannya, melatih lidahnya serta 

tindakan untuk menghasilkan ucapan dan perilaku yang benar dan 

menguatkan sesama. Seorang murid yang terus diperlengkapi dan pada 

akhirnya bertumbuh dan berkembang menjadi seorang pemimpin yang 

berintegritas; seorang pemimpin pelayan yang seluruh hidupnya diabdikan 

kepada sesama yang lemah, meskipun terkadang difitnah dan 

diperlakukan tidak adil.   
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MENGHADAP TUHAN 

AJAKAN BERIBADAH         

P1 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah 

persekutuan kita. 

 

 

Jemaat   KJ 3 : 1, 2    “KAMI PUJI DENGAN RIANG”        do = g 

1. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar 

Bagai bung t'rima siang, hati kami pun mekar 

Kabut dosa dan derita, kebimbangan t'lah lenyap 

Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap 
 

2. Kau memb'ri, Kau mengampuni,  Kau limpahkan rahmatMu 

Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan Restu 

Yang mau hidup, dalam kasih, Kau jadikan milikMu 

agar kami menyayangi, meneladan kasihMu 
 

V O T U M 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 

 

NATS PEMBIMBING               2 Timotius 2 : 24 - 25 

PF “Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus 

ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan 

lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin 

Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan 

memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran.” 

 

S A L A M 

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

Yesus  menyertai kamu. 

J  Dan menyertaimu juga 
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Jemaat  KJ 3 : 4   “KAMI PUJI DENGAN RIANG”     do = g 

4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, 

menyanyikan kuasa kuasa kasih yang teguh serta tetap. 

Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang,  

ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P1  Jemaat, mari berdoa kepada Allah : 

 Ya Allah, Bapa Pengasih dan Penyayang. Kami menyembah-Mu di dalam 

Roh dan kebenaran serta memuliakan nama-Mu melalui Yesus Kristus, 

Tuhan dan Raja kami.  Kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan dan 

perlindungan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu, pribadi dan keluarga dalam 

seluruh aktivitas hidup dan kerja serta pendidikan anak-anak kami di tengah 

situasi pandemi covid-19 ini. Kami mengakui semua kelemahan dan dosa. 

Kami tidak peka dan tidak mau belajar bagai seorang murid dari situasi ini. 

Kami hanya resah dan saling menyalahkan. Padahal ada banyak pelajaran 

berharga dari situasi ini yang bisa memperkaya kehidupan dan membuat 

kami lebih bijak dan berhikmat.  

Ampunilah kami, ya Tuhan. Condongkan hati kami kepada-Mu. Pertajam 

telinga dan pendengar kami untuk bisikan Roh dan suara-Mu. Baharuilah 

tindakan kami untuk menolong sesama meskipun kami sendiri menderita. 

Berilah kuasa agar kami dapat menanggung semua hal yang terjadi dalam 

hidup kami, bahkan ketika kami dicerca dan diperlakukan tidak adil.  

Engkaulah Tuhan kami, dan kami adalah hamba-Mu. Dengarlah doa kami 

yang kami panjatkan kepada-Mu di hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tritunggal 

kudus – Bapa dan Anak dan Roh Kudus – sekarang dan selamanya. Amin.  

  

Jemaat  KJ 52 : 2     “SABDA TUHAN ALLAH”  la =g  

2. Sambut, hai jiwaku, sabda Tuhan Allah.  

Ia setiawan, adil tindakan-Nya.  

Tiada kecurangan, janjiNya mulia.  

Pasanglah telinga dan dengarkan Dia! 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

JAWABAN UMAT 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF  . . . . . . .  
 

PEMBACAAN ALKITAB                    --- berdiri  

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

Haleluya! 
 

Jemaat   GB 393    “Haleluya”            do = d 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Yesaya 50 : 4 - 6 yang mengatakan : . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

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

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392b   “Kepadamu Puji-Pujian”     do = bes 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
 

 

 

 

Jemaat  GB 101 : 1   “YA TUHAN, RAJAKU”  do = d  

1. Ya Tuhan, Rajaku, Kau panggil aku ini 

menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini. 

B’ri kuat dan sabar, b’ri hati ku teguh 

dan aku bekerja menurut maksud-mu. 
 

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) 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus!  

Mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan! Alkitab mengatakan, 

“Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari 

benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan; itulah 

persembahan kudus bagi Tuhan.” (Imamat 27 : 30) 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 

 

Jemaat GB 88 : 1  “BERSYUKURLAH PADA TUHANMU”     la = e 

1. Bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah kar’na kasih-Nya.  

Persembahkan dirimu kepada-Nya sebagai persembahan tulus dan benar,  

itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. 

Refr : Soraklah, hai umat-Nya, bawa persembahan pada-Nya  

 sambil bersukacita, sujud menyembah-Nya,  

 ucapkan syukur puji 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, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung 

ke Rekening Panitia Renovasi. --- 

 

DOA SYUKUR                        --- berdiri  

P2 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

Ya Tuhan Yesus, Sumber hidup kami. Kami bersyukur atas segala berkat dan 

rezeki, jasmani dan rohani, yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. 

Kepada-Mu, kami mempersembahkan sebagian kecil sebagai tanda syukur 

dan penyerahan hidup kami kepada-Mu. Terima dan kuduskan, ya Tuhan, 

agar dipakai untuk pelayanan dan kesaksian tentang Kerajaan Allah dan 

meyakinkan banyak orang tentang Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, 

terimalah syukur kami. Amin. 

   --- duduk  
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P E N G U T U S A N 

 

WARTA JEMAAT (P2)               
 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF  Pergilah dalam damai Tuhan, permuliakanlah DIA dalam sikap, tutur dan 

lakumu. Jadikan Kristus Pandu dalam melangkah di tengah perjalanan 

hidupmu. Wartakanlah Kristus lewat hidupmu. 

 

Jemaat   GB 104 : 1   “JANJI TUHAN SELALU DIGENAPI”  do = d 

1. Janji Tuhan selalu digenapi, Ia utus Roh Kudus bagi kita 

agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. 

Refr :  Mari kita bersaksi, melayani,  

 mewartakan berita kes'lamatan 

agar dunia mengaku dan percaya:  

"Yesus Kristus, Sang Jurus'lamat dunia!" 
 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan 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. 

 

Jemaat   GB 401  “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA”   do = es  

Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.      

Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.  

 

 
SELAMAT HARI MINGGU 

 
TUHAN YESUS MEMBERKATI 

 



 - 8 - 

 
 


