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 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 
Ucapan Selamat Datang 
P1 : Selamat pagi / sore dan selamat beribadah di hari Minggu VI 

Sesudah Epifania, 14 Februari 2021, baik yang beribadah di 

Gedung Gereja maupun di kediaman masing-masing. Kiranya ibadah 
yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan. Pemberitaan 

Firman TUHAN pada ibadah ini disampaikan oleh : 
  1. Pdt. Alexius Letlora pada pukul 09.00 WIB 

  2. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 17.00 WIB 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P1 :  Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu 
pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang 
baik akan berdampak baik di dalam hubungan satu sama lain. 

Sebaliknya komunikasi yang salah akan menyebabkan masalah 

sehingga hubungan menjadi tidak baik. 
  Komunikasi orang percaya dengan sesama sangat ditentukan oleh 

komunikasi pribadi dengan TUHAN Allah. TUHAN Allah adalah Allah 
yang penuh kasih, sehingga ketika seseorang memiliki komunikasi 

yang intens dengan TUHAN Allah maka hubungannya dengan sesama 
pun akan diwarnai kasih. Inilah yang dimaksud dengan Komunikasi 

Spiritual, yakni hubungan orang percaya dengan Kristus Yesus yang 

berdampak dalam hubungan dengan sesama. 
   

 Ajakan beribadah 
 P1 : Umat Tuhan, marilah dengan hati yang murni dan rasa syukur kepada 

TUHAN, kita berkomunikasi dengan TUHAN dan sesama saudara 
sepersekutuan melalui ibadah pada saat ini. Mari dengan penuh 

syukur dan sukacita, kita menyambut Firman Tuhan hadir di tengah 

persekutuan kita. 
-berdiri- 

 

M E N G H A D A P    T U H A N 

  
GB 369 : 1, 3 “TUHAN, ENGKAULAH HADIR”       

la=c 4/4 MM+108  

1. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku; 
sama dengan udara, kuhirup kasih-Mu. 

Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja; 
tubuh dan panca ind'ra, Kau menggerakkannya. 

https://www.merdeka.com/cari/?q=Komunikasiadalah


 3 

 

Refrein : 

Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 
Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu! 
    

3. Di dalam suka-duka Kau ingin beserta, 

turut memperjuangkan damai sejahtera. 

Kau datang dalam Kristus dosa dihapus-Nya. 
Dalam Kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Ref. 

V O T U M 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan  

langit dan bumi (Mazmur 124:8) 

Umat  1    .      1    .  

  A   -         min 

NAS  PEMBIMBING             1 Yohanes 4 : 19 - 21 

PF       Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 
Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia 

membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena 

barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak 
mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. 

Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi 
Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 

S A L A M                  

PF         Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa  
dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara. (1 Tim. 1 : 2)  

Umat  Dan menyertai saudara juga  

GB. 51 “KASIHILAH TUHANMU”     do=d 4/4 MM+92 
             

 Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu; 

dengan seg’nap jiwamu; dengan akal budimu. 
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sediri. 

Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. 
-duduk- 

DOA HARI INI                

P1  Umat Tuhan,  
Mari di hadapan Tuhan Yang Mahatahu, kita menaikkan doa 
hari ini, 

Instrumen lembut KJ 40 
-Umat hening dalam doa pribadi- 

  Bapa Mahakudus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-
Mu yang menyapa kami setiap hari. Kami bersyukur untuk 

kekuatan, kesehatan, bahkan keluarga serta saudara-saudara 
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seiman dan sesama umat Tuhan lainnya, yang Engkau 

tempatkan di sekitar kami, sehingga kami mampu menjalin 
komunikasi satu sama lain. Bersama mereka, kami menata 

kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu, sekaligus 

melaksanakan panggilan dan pengutusan Allah di dalam 
dunia.  

 Kristus Yesus Mahapengasih, kami mengaku bahwa dalam 
komunikasi dengan sesama, kadangkala kasih-Mu menguap 

entah kemana. Kemarahan, iri hati, dendam masih menjadi 

bagian kehidupan kami. Sehingga kami belum mampu menjadi 
surat Kristus yang terbuka dan terbaca dengan baik.  

   Roh Kudus Mahapenyayang, kami memohon kepada-Mu saat 
ini, ampuni kesalahan kami. Baharuilah hidup kami dengan 

kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bertanggung jawab 
untuk apapun yang kami kerjakan di dalam dunia, teristimewa 

kesaksian hidup tentang Engkau dan kasih-Mu di dalam 

Kristus Yesus. Sehingga di dalam perjumpaan kami dengan 
sesama, Engkau dipermuliakan, kasih-Mu dipersaksikan dan 

Injil Kristus diberitakan! 

  Ya Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam Yesus Krisus, Tuhan 

dan Penebus kami yang hidup. Amin 

 U GB 237a : 1 “MAHAKASIH YANG ILAHI”  do=f ¾ MM+138        

 Maha kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah 

mendiami hati kami Kau mahkota kurnia. 
Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar! 

Datanglah membawa s’lamat bagi kami yang gentar. 
 

P E L A Y A N A N     F I R M A N 

 
DOA  EPIKLESE 

      PF ……………………………….. 
  

PEMBACAAN  ALKITAB        

 PF   Marilah mendengar Firman Tuhan. Haleluya !       -berdiri-         

GB 394 “HALELUYA,HALELUYA!PUJILAH TUHANMU” do=f 2/4 MM+72     

  Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 

Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
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P1  Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan pada hari 
ini adalah : 1 YOHANES 2 : 7 - 17 yang memberitakan :  . . . . 

Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaaannya di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 
  Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.  

K H O T B A H : TEMA : “KOMUNIKASI SPIRITUAL” 

 (Saat teduh diiringi musik instrumentalia untuk menghayati Firman 
Tuhan yang baru didengar) 

 

J A W A B A N    U M A T 
 

  GB 49  “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT” do=a 4/4  
 

  → Kasih pasti lemah lembut,  

kasih pasti memaafkan,  

kasih pasti murah hati. 

Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 

  Kasih pasti lemah lembut,  

kasih pasti memaafkan,  
kasih pasti murah hati. 

Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 

Refrein   
Ajarilah kami ini saling mengasihi. 

Ajarilah kami ini saling mengampuni. 

Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
kasih-Mu kudus tiada batasnya 
 

PENGAKUAN  IMAN                          -berdiri-    

PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN,  marilah kita  mengucapkan dan  
 mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dengan hati dan mulut  

 masing-masing berkata :            
    Umat    Aku percaya kepada Allah …… 

-duduk-  

DOA  SYAFAAT   
    PF  .................................... 

  Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon : 

    Umat Dengarlah Doa kami. 
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PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa : 

PF & Umat Bapa kami yang di sorga, …..… (diakhiri denganDox GB 389b) 
 

KESAKSIAN PUJIAN : 

Seperti Rusa Rindu (GIBEON VIRTUAL CHOIR) pukul 09.00 WIB 

Tuhan, Kau Gembala Kami (VOICE OF SOUL) pukul 17.00 WIB 

UNGKAPAN  SYUKUR  

P2 Umat Tuhan, Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 : 12 & 2 
Korintus 9 : 7 menyatakan: “Sebab jika kamu rela untuk 
memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau 
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan 
berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hendaklah masing-
masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan 
sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang 
yang memberi dengan sukacita.” 

 Mari nyatakan syukur kepada Allah dengan mempersembahkan 
segala yang baik, sebab Dia telah terlebih dahulu memberikan 

yang terbaik bagi kita! 
 

         GB 78 : 1,2 “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”  do=as 4/4 MM+104 

Refrein : 

Yesus Kristus, Sumber Hidup, 
Jurus’lamat, Dialah! 

Dalam t’rang-Nya ada hidup; 
puji Dia s’lamanya! 
 

1. Keadilan dan hukum-Nya 

bagai benteng yang teguh, 

bagi orang yang percaya, 
tempat lindung yang teduh. Ref. 

 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga 
dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke 
rekening Gereja. Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja / transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi. ---  

Refrein : 
Yesus Kristus, Sumber Hidup, 

Jurus’lamat, Dialah! 
Dalam t’rang-Nya ada hidup; 

puji Dia s’lamanya! 
 



 7 

 

2. Di naungan kasih Tuhan 

manusia berteduh; 
dikenyangkan siang malam 

dengan berkat yang penuh. Ref. 

P  marilah berdiri untuk membawa persembahan dalam doa. 
Mari kita berdoa:  

Ya Allah, Sumber segala berkat kasih karunia, kami bersyukur 
untuk kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. 

Teristimewa berkat-berkat-Mu yang terus memelihara 

kehidupan kami di masa pandemi ini. Kalau saat ini kami 
mampu memberi persembahan syukur, itu semata-mata 

karena anugerah kasih-Mu. Mampu kami untuk terus 
bersyukur di dalam segala keadaan sebagai kesaksian hidup 

tentang Engkau, Allah pemelihara hidup kami. Di dalam nama 
Yesus kami berdoa, AMIN. 

  -duduk- 

 

P E N G U T U S A N 

 
WARTA  JEMAAT 

P2 .................. 

AMANAT PENGUTUSAN                                                    -berdiri- 

PF Umat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan kasih Allah, dan 

persaksikan kasih Allah tersebut di dalam hubunganmu dengan sesama! 
    

  GB 278 : 1, 2 “HAI, UMAT TUHAN CELIKKANLAH” do=d 4/4 MM+80 

1. Hai, umat Tuhan celikkanlah matamu; 

dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. 
Mari berjuang entaskan kemiskinan, 

jangan biarkan sesamamu terlantar. 

Refrein : 
Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, 

nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. 
Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, 

tanda syukur dalam Kristus, Tuhanmu. 
 

2. Hai umat Tuhan satukanlah ikatan; 

murnikan kasih, rendahkanlah hatimu 
Setiap orang dib'rikan-Nya talenta 

untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Ref. 



 8 

 

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 

 GB 399  “AMIN, HALELUYA”  

 7   |    1     7      5     7   |   1     .     .     7    |   1      7     5     7   |    1     .     .     ‘ 

 A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya !               A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya ! 

 7   |    1     3      4     5   |   4     .     .     3    |   5      4     3     4   |    3     .     0     || 

 Ter – pu – ji      na – ma – Mu !             A  -  min,   Ha – le – lu  -  ya ! 

SAAT TEDUH 
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 

 

 


