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Ucapan Selamat Datang 

P2 Shalom, Bapak Ibu saudara (i) Jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja 
maupun yang ada di rumah. Salam jumpa dalam ibadah minggu ke IV 

pra-paskah. Saat dimana kita menghayati perjalanan misi Tuhan Yesus 
Kristus menjadi alat bagi Bapa-Nya untuk menebus dosa manusia. 

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan TUHAN 
dan menjadi berkat bagi sesama. Pemberitaan Firman pada ibadah 

saat ini akan dilayani oleh :  

1. Pdt. Melkianus Nguru pada Pukul 09.00 WIB 
2. Pdt. Amperiyana Nguru pada Pukul 17.00 WIB 

 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Saudaraku yang kekasih, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut 

bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi 

mereka yang mengasihi Dia. Sebab itu, apakah yang akan kita 
katakan tentang semua itu? setiap orang telah dipanggilNya, untuk 

menjadi alat pekabaran Injil keselamatan di muka bumi. Maka 
tinggalkanlah semua beban yang ada di hati dan pikiranmu, marilah 

berdiri, kita masuk ke hadiratNya  dan  memuliakan nama-Nya 

dengan menyanyikan lagu pujian :  

Nyanyian Jemaat : GB 16 : 1&2 “Kau Yang Layak”   Do=a 3/4 MM +104 

 

1. ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, 

‘Kau yang layak, Tuhan; 

layak ‘Kau t’rima puji-pujian,  
hormat dan kuasa penuh.  

Segala sesuatu telah ‘Kau ciptakan  
seturut dengan maksud-Mu;  

semuanya ada kar’na karya-Mu ‘Kau yang layak, Tuhan. 
 

---------- Prosesi Alkitab dibawa masuk ---------- 
 

2. ‘Kau yang layak, Kau yang layak, 

Anak domba Allah;  
layak Kau t’rima puji-pujian,  

hormat dan kuasa penuh.  
Engkau jadi kurban demi dunia ini  

dan kami telah ‘Kau tebus  

dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu.  
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Votum  
PF Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama TUHAN yang menjadikan 

langit dan bumi. 

J  A-min 
 

 

 

Nas Pembimbing  

PF karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan 
goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu 

tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak 
sia-sia. (1 Korintus 15 : 58) 

 

Salam  

PF Kasih karunia dan damai sejahatera dari  Allah Bapa kita  dan dari 
Tuhan kita,  Yesus Kristus,  menyertai kamu sekalian.  

J Dan menyertaimu juga. 

 
Jemaat Menyanyi : GB 44 : 1 “Mengalir Dalam Hatiku”  

do=as 6/8 MM+ 44   

1. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 

‘Kunyanyikan damai besar; anug’rah kasih Allah. 
 

Refrein :  Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 

betapa besar kasih-Nya; anug’rah kasih Allah. 
 

-duduk- 
 

 
 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah :  

 Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dalam 

kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali kehidupan kami di 

pekan yang baru ini, kami datang beribadah, dengan kepala yang 

tertunduk, namun hati kami menengadah kepada-Mu. Layakkan kami 

di hadirat-Mu dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian 

yang kami persembahkan kepada-Mu.  
 

 Kami sadar dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik 

dari sikap, tutur kata dan tingkah laku kami, maupun yang 

tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan 

damai sejahtera-Mu, ya Bapa, baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-

Mu. Sebab kami yakin dan percaya, hanya oleh anugrah-Mu, di dalam 
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Yesus Kristus, kami beroleh kasih setia dan pengampunan-Mu yang 

nyata dalam hidup kami sampai detik ini.  
 

 Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan 

Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang 

hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan 

memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.  

 
Jemaat Menyanyi :KJ 146b : 1  

      “Hai Kamu Sekalian Yang Berdahaga”   re=d 3ketuk 
 

1. Hai kamu sekalian yang berdahaga, 
hai datang kemari dan minumlah air; 

dan biar padamu wang perak tiada, 

silakan belilah makanan ajaib:  
air anggur, air susu, tak usah kau bayar. 

Telah tersedia Perjamuan Raya! 

 
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF  ________________________ 

 

Pembacaan Alkitab  
PF  Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: Hosiana!  
 

Jemaat GB No.397 ”Hosiana”  
 

P1  Bacaan Alkitab hari ini dari Ezra 1 : 1 - 5 yang menyatakan_____  

Demikianlah Pembacaan Alkitab.  
 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 

Jemaat GB No.392b ”KepadaMu Puji-Pujian” 
 

       -duduk- 

 

Khotbah  Tema : “Menjadi Alat Tuhan” 
 

--- saat teduh --- 
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JAWABAN UMAT 
 

Jemaat Menyanyi : GB 50 : 1 “Perubahan Ajaib”      do=g 4/4 MM+ 92 
 

1. Perubahan ajaib terjadi padaku, 
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, 

hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
Refrain :  Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.  
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya  

dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya. 
 

-berdiri- 

Pengakuan Iman Rasuli       
PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN, bersama semua orang di segala 

waktu dan tempat mari berdiri, kita mengikrarkan Pengakuan 
Iman Rasuli. dengan hati dan mulut masing-masing berkata :            

 Umat  Aku percaya kepada Allah …… 
-duduk- 

 

Doa Syafaat  

PF  …  

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon :  
Jemaat dengarlah Doa Kami.  
PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,  
 yang telah mengajar kami berdoa:  

PF+Jemaat Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi KJ No.475)   

 
KESAKSIAN PUJIAN  
 

WAKTU TUHAN  (GIBEON VIRTUAL CHOIR)  

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
 
 

Ajakan Memberi 
P3 Bapak Ibu saudara (i) Jemaat yang diberkati Tuhan,  memberi tidak 

akan membuat kita kekurangan. Tetapi memberi, merupakan salah 
satu wujud rasa syukur kepada sang pencipta, sumber segala berkat 

yang kita miliki. 
 

Dengarlah nats Alkitab Amsal 3 : 9-10 yang mengatakan 
“Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dari segala penghasilanmu, maka 

lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 
bejana pemerahanmu akan keluar dengan air buah anggurnya.” 
 

  Marilah menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan  

kepada Allah.  
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Jemaat Menyanyi :  
 

KJ 290 : 1&3 “Takkah Patut Ku Bernyanyi” re=c 3 ketuk 
      

1. Takkah patut ‘ku bernyanyi syukur bagi Tuhan-ku,  
Kar’na rahmat tak ber-banding yang melimpah selalu? 

Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya  
dan kekal bimbingan-Nya bagi yang mengabdi Dia.  

Biar dunia lenyap, kasih Allah ‘kan tetap. 
 

….. 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. ---  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
3. Bahkan Putra-Nya sendiri rela diserahkanNya;  

ditebusNya aku ini oleh kuasa darahNya.  

Sungguh aku takkan mampu, wahai Sumber kurnia,  

dengan rohku yang lemah mengerti kedalamanMu.  

Biar dunia lenyap, kasih Allah ‘kan tetap! 

  

Doa Persembahan 
 

P3 Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri dan serahkan 

persembahan syukur kita kepada Allah di dalam doa : 

 Ya, Allah Tuhan kami, kami mengucap syukur dan berterimakasih 

untuk berkatMu yang selalu nyata dalam hidup ini. Terimalah dan 

kuduskanlah persembahan syukur kami ini, untuk pekerjaan pelanan, 

kasih, keadilan dan kemuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus kami berdoa, Amin.  

-duduk- 
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PENGUTUSAN DAN BERKAT 
 
 

Warta Jemaat  
 

-berdiri- 

Pengutusan 
PF Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah Firman 

Tuhan yang telah engkau dengar. 
 

Jemaat menyanyi: GB 121 “Hai, Pergi dan Wartakan”  
do=bes 4/4 MM+ 96 

 
 
 

Hai pergi dan wartakan Injil Kristus 

dalam karya dan dalam karsamu.  

Baik di rumah, sekolah dan di kantor; 

juga di setiap waktu dan tempat.  

Bawa kasih dan bawa suka cita,  

panjang sabar serta lemah lembut.  

Itu sikap yang harus kau lakukan 

kar’na Kristus nyata dalam hidupmu.  

 
B e r k a t 

PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN, arahkanlah hatimu kepada TUHAN dan 

terimalah curahan 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.  

 
Jemaat Menyanyi : GB 402b “Amin“  

 
 

 
 

 

 

SAAT TEDUH 

 
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 

do = c MM + 84

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

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