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Persiapan  

 Doa para presbiter di konsistori  
 

Ucapan Selamat Datang  

P2  :  Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi/sore.  

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat 

Beribadah di Hari Minggu III Paskah bagi saudara-saudara yang 

datang beribadah di gedung Gereja maupun yang beribadah di rumah 

masing-masing melalui channel YouTube. Tema ibadah Hari ini : SAKSI-

SAKSI TUHAN YESUS. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan 

dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberikati 

oleh-Nya. Pemberita Firman adalah : 

1. Pdt. Herlina Raintung-Silitonga pada pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Herlin Lebrina Kunu pada pukul 17.00 WIB 
 

Ungkapan Situasi  

P2 :   Kita memasuki Hari Minggu III Paskah (Bahasa Latin ‘Misericordias Domini’ 

artinya Kasih Setia Tuhan) berdasarkan Mazmur 89 : 2.   
Melalui ibadah ini, kita diyakinkan bahwa sepanjang Minggu ini kita akan 

mengalami kasih setia Tuhan Yesus dalam seluruh aktifitas hidup dan 

usaha, kerja-layan kita. Ia telah bangkit, hidup dan menang serta 

memberikan kasih setia dan kuasa kebangkitan-Nya agar kita menjadi 

saksi-saksi-Nya di tengah segala tantangan dan hambatan.   

    Hari Minggu ini juga disebut ‘Gembala Yang Baik (Bahasa Latin, ‘Pastor 

Bonus’). Tuhan Yesus yang bangkit selalu menjadi Gembala Yang Baik 

bagi kita. Ia akan mengembalakan kita dengan keadilan dan hukum-Nya 

sehingga kita selalu mengalami kasih setia-Nya. Tantangan dan 

hambatan tidak boleh membuat kita kendor dalam tugas kita sebagai 

saksi-saksi-Nya.     
  

Ajakan Beribadah  

P2 : Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firmanNya 

hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita.  
 

MENGHADAP TUHAN 
  

Jemaat    KRISTUS BANGKIT! SORAKLAH  (KJ  188)  

1. Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya!  

Bumi, sorga bergema: Haleluya!  

Berbalasan bersyukur: Haleluya!  

Muliakan Tuhanmu! Haleluya!  
 

. . . prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab  . . .  
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2.  Karya kasih-Nya genap, Haleluya!  

Kemenangan-Nya tetap: Haleluya!  

Surya s’lamat jadi t’rang, Haleluya!    

takkan lagi terbenam, Haleluya!  

  

Votum  

PF :  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan   

       yang menjadikan langit dan bumi.                              (Mazmur 124:8)  
 

Jmt.     1   . │ 1  .  ║    

                A  -    min.  

  

Nas Pembimbing  

PF. : “Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan 

bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya 

itu akan dikaruniakan keadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu 

yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata 

di dalam kamu.”   (Markus 10 : 19-20)  

  

Salam  

PF    Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah,        

dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.    

                                 (2 Korintus 13:13)  

Jmt    dan menyertaimu juga.  

                                            

Jemaat    JANGANLAH ‘KAU TAKUT   (GB  118)  

Janganlah ‘kau takut menyatakan kebenaran, 

janganlah ‘kau diam jika ada kecurangan.  

Tuhan inginkan engkau selalu jujur  

dalam setiap ucapanmu.  
 

Refrain: 

Berkata jujur, berlaku adil        

itulah tanggungjawab anak-anak Tuhan.      

Berkata jujur, berlaku adil        

itulah tanggungjawab anak-anak Tuhan.  

 

~ jemaat duduk 
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Doa Hari Ini  

P2  Jemaat, kita panjatkan doa hari ini.  

Ya Allah Tritunggal. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami 

bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu baru dan tidak pernah 

berkesudahan dalam hidup kami setiap hari.     

Saat ini kami datang mengakui kesalahan dan dosa yang tersembunyi di 

dalam hati, pikiran, maupun yang tampak dalam sikap, tutur dan laku 

kami terhadap anggota keluarga maupun sesama. Kami mengakui belum 

menjadi saksi yang setia. Terkadang kami takut dan kalah terhdap 

tantangan. Ampunilah kami, ya Allah.   

Baharui dan penuhilah kami lagi dengan kasih setia-Mu. Berilah kami 

kuasa dan semangat. Lengkapilah kami dengan karunia Roh Kudus dan 

keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. 

Gembalakanlah kami, ya Gembala Yang Baik. Halau semua keraguan,  

ketakutan bahkan halangan dan ancaman di langkah dan jalan kami.  

Dalam nama Yesus Kristus, Gembala Yang Baik, kami berdoa. Amin.   

  

Jemaat     SABDAMU ABADI    (KJ  50a)  
 

1. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami.   

Yang mengikutinya hidup sukacita.   

2. Di tengah ancaman sabda-Mu harapan,  

sumber penghiburan, kabar kes’lamatan.   

  

------ Saat Teduh 

  

 PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  

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

  

Pembacaan Alkitab  

PF  Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. 

Haleluya!  

Jemaat  HALELUYA   (GB  394)   
 

Haleluya, Haleluya!   

Pujilah Tuhanmu s’lamanya. Haleluya!  

Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya.  

Pujilah Tuhanmu s’lamanya. Haleluya!  
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P1 Bacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul 5:26-33    

yang  mengatakan : . . . . . . . .  

  Demikian pembacaan Alkitab  

 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
  

Jemaat   KEPADAMU PUJI-PUJIAN   (GB 392a)  

     Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan:  

    Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.  

~ jemaat duduk  

KHOTBAH : SAKSI-SAKSI TUHAN YESUS  

~ saat teduh  

  

JAWABAN JEMAAT  

  

Jemaat   YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG   (GB  116)  
 

1. Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang  

agar seluruh dunia memuji-Nya.  

Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,  

agar terang-Nya makin jauh tersebar.  
 

Refrain:   

   Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,  

ingatlah Kristus minta darimu;  

pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 

supaya dunia mengagungkan nama-Nya.  
  

Doa Syafaat  

PF  : ”. . . . . . (diberi kesempatan jemaat berdoa pribadi)      

     Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon:  

Jemaat : Dengarkanlah doa kami.  

PF   : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan   

Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa :   

PF & Jmt.  : BAPA KAMI YANG DI SURGA . . . . .   

Jemaat            KAR’NA ENGKAULAH   (GB  389a)  

 

KESAKSIAN PUJIAN  

"Melayani-Mu Yesus"  
     Virtual Choir Pelkat PKP GPIB jemaat Bukit Moria (Pukul 09.00 WIB)  
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Pengucapan Syukur  

P3  Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus!   

Mari memberi persembahan syukur kepada-Nya. Alkitab mengatakan, 

“Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena 

perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 

Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan 

pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai.” (Mazmur 107:21-22) 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.     

  

Jemaat  SEKARANG BERSYUKUR  (KJ 287b)     
 

1. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan!    

 Sempurna dan besar segala karya Tuhan.   

 Dib’ri-Nya kita pun anug’rah dan berkat   

 yang tak terbilang t’rus semula dan 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. ---  
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Yang Mahamulia memb’rikan sukacita,    

 damai sejahtera di dalam hidup kita.     

Kasih-Nya tak terp’ri mengasuh anak-Nya;    

 tolongan-Nya besar - seluas dunia!   
  

                ~ jemaat berdiri 

Doa Syukur 
P3  Ya Tuhan Allah, Sumber Hidup. Kami bersyukur karena kebangkitan 

Yesus Kristus membuat hidup kami berarti.   Kepada-Mu kami membawa 
persembahan syukur dengan hati tulus ikhlas sebagai tanda kesediaan 

kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kemuliaan-Mu. 
Terimalah dan kuduskan agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan 

kasih dan keadilan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.  
 

~ jemaat duduk  
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PENGUTUSAN 

  

Warta Jemaat  

~ jemaat berdiri  

AMANAT PENGUTUSAN   

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

  

Jemaat     UTUSLAH KAMI    (GB  115)  
  

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini  

menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 

menabur kasih bagi dunia yang resah. 
 

Refrain :  Utuslah kami jadi saksi yang setia,  

      membawa kabar sukacita yang abadi. 

       supaya dunia mengaku dan percaya;  

         Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia.   

 

Berkat  

PF  . . . . . .   

  

Jemaat         “AMIN     (GB. 402a)  

 

  

  

 

 

Jemaat tetap berdiri bersaat teduh---  

penyerahan Alkitab  -- menyampaikan Salam Virtual....  

  

  

  
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 
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