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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 IV sesudah Pentakosta bagi saudara-
saudara yang beribadah di gedung Gereja maupun yang beribadah di 
rumah masing-masing melalui kanal Youtube. Tema ibadah Hari ini : 
MEMBANGUN BERSAMA TUHAN. Kiranya ibadah ini menjadi 
pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada 
Tuhan dan kita diberikati oleh-Nya. Pemberita Firman adalah :  
Pdt. Kenny Lisapaly – Pukul 09.00 WIB 
Pdt. Slamet Iskandar – Pukul 17.00 WIB 

 

Ungkapan Situasi 
P2 :  Kita memasuki Hari Minggu IV sesudah Pentakosta. Seperti Simbol 

Tahun Liturgis, Gereja bagaikan bahtera yang berlayar di samudera 
luas. Terkadang tenang, namun sering juga dihempas badai dan 
gelombang zaman. Roh Kudus  yang telah dicurahkan akan menuntun 
dan membimbing Gereja sehingga bahtera ini terus berlayar sampai di 
pelabuhan senang.        

   Tuhan tidak membiarkan kita berlayar sendiri, terlebih ketika meng-
hadapi badai Covid-19 yang masih mengamuk saat ini. Tuhan beserta 
kita. Pembangunan Gereja secara fisik, terlebih pembangunan iman 
(rohani) warga gereja yang kita lakukan untuk menghadapi terpaan 
badai zaman, Tuhan ikut membangun bersama kita. Sebab tanpa Tuhan 
membangun bersama kita, sia-sialah kita membangun bahtera kita.  

 

Ajakan Beribadah 

P2 Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-
Nya hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. 

 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Jemaat    HALELUYA, PUJI TUHAN     (GB  15) 

1.  Haleluya, puji Tuhan! Puji Dia mahakuasa. 

 Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. 

 Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. 

Dia memberikan nafas bagimu. 

 Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya. 
 

. . . prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab  . . . 
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2.  Haleluya, puji Tuhan! Puji Dia mahakuasa. 

 Lagu indah, hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu. 

 Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. 

Bersyukurlah pada Dia, Tuhamu. 

 Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya. 
 

Votum 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan  
    yang menjadikan langit dan bumi.                              (Mazmur 124:8) 
 

Jmt      1   . │ 1  .  ║  
                A  -    min. 
 

Nas Pembimbing 

PF. : “Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang 
yang membangunnya. Jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-
sialah pengawal berjaga-jaga.”            (Mazmur 127 : 1) 

 

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    JIKALAU BUKAN TUHAN     (GB  293) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~
 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 karena Engkau membimbing kami dalam bahtera rumah 
tangga, Gereja, Negara-Bangsa, bahkan dunia ciptaan-Mu. Di tengah 
hantaman badai Covid-19 yang masih terus mengamuk, Engkau 
melindungi dan menuntun kami. 
Dosa, kelalaian dan ketidaksetiaan terkadang membuat bahtera kami 
bocor, kemasukan air dan hampir tenggelam, tetapi Engkau segera 
menolong dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami, ya Allah.   
Baharui dan penuhilah kami lagi dengan semangat penuh iman, harap 
dan kasih satu terhadap lainnya, terlebih dalam kami membangun, baik 
pembangunan fisik, maupun pembangunan iman – rohani kami.  
Di tengah kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kami mohon, 
kiranya Tuhan membangun bersama kami. Sebab tanpa Tuhan yang 
membangun dan mengawal kami, semua hal yang kami bangun akan 
sia-sia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  

 

Jemaat    YA ROH KUDUS, ‘KAU TINGGALLAH    (GB  193) 

1.  Ya Roh Kudus, ‘Kau tinggallah di dalam hatiku;  

sinarilah nuraniku halaukan yang gelap. 

  Refrain:  Tinggallah, tinggallah, 

   Roh Kudus, ‘Kau tinggalah. 

   Hembuskanlah kuasa-Mu 

   dan sucikan hatiku.  
 

2.   Ya Roh Kudus kobarkanlah semangat hidupku;  

nyalakan api kasih-Mu di dalam hatiku. Refr. ... 
 

------ 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 Lama, Kitab Nehemia 3 : 1 – 8  
  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 : TUHAN MEMBANGUN BERSAMA KITA 
~ saat teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

Jemaat    DUNIA DALAM RAWA PAYA   (KJ  343) 
 

1. Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus.  
Kristen, manakah cahaya Injil kudus?  

Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita:  

Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. 
 

2.   Bangunkan persekutuan sidang Jemaat  

   dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat.  

   Satu Sabda berkuasa mempersatukan bahasa 

sekalian kaum dan massa, jauh dan dekat. 
 

3.  Yang menunjuk ujung jalan: T’rang Al Kalam.  

   Yang memimpin pekerjaan: Raja Imam.  

   Jangan turut cita-cita dunia yang bergempita. 

Satu saja Tuhan kita: Raja Salam. 

 
Pengakuan Iman 

PF : ”. . . . . .            (jemaat disilakan berdiri) 
 

Doa Syafaat 

PF : ”. . . . . .     (Jemaat diberi kesempatan berdoa secara 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  389)  
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Kesaksian Pujian :  
“Persembahan Hati” (PS Virtual PELKAT PKP GPIB MUPEL JAKARTA SELATAN) 
 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus!  
  Mari memberi persembahan syukur kepada-Nya. 
 Alkitab mengatakan,  

“Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa 
dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang 
lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan  Yesus, sebab Ia sendiri 
telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi daripada 
menerima.” 

(Kisah Para Rasul 20:35) 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.    
 
Jemaat   KITA SATU DI DALAM TUHAN    (KJ. 256)    
 

1.  Kita satu di dalam Tuhan, satu G’reja yang esa. 

 Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s’muanya. 

 Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s’muanya. 
 

2.   Hujan, air dan matahari Tuhan b’rikan s’muanya, 

 bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. 

 Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. 

Jemaat 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. Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau 
transfer langsung ke Rekening Panitia Renovasi, dan Amplop 3 untuk pengadaan alat 

Multimedia --- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.   Tuhan s’lalu memelihara s’luruh alam semesta, 

 kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya. 

 Kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya. 
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Doa Syukur 
P3 Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa : 
  Ya Tuhan Allah, Sumber berkat. Kami bersyukur atas setia dan berkat-

Mu kepada kami. Di tengah situasi pandemi Covid-19, Tuhan tetap 
memelihara kami sekeluarga dan memberkati setiap usaha dan kerja 
layan kami.  

  Saat ini kami membawa bagian kecil dari berkat yang telah Tuhan 
berikan sebagai persembahan tulus ikhlas sebagai tanda kesediaan 
kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kemuliaan-Mu. 
Terima dan kuduskan, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk 
pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin. 

~ jemaat duduk   

 

P E N G U T U S A N 
 

Warta Jemaat 

P3 . . . .  
~ jemaat berdiri 

AMANAT PENGUTUSAN  

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

Jemaat    DI BADAI TOPAN DUNIA    (KJ  440) 
 

1. Di badai topan dunia Tuhanlah Perlindunganmu; 

kendati goncang semesta, Tuhanlah Perlindunganmu! 

Refrain: 
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia; 

Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,  

tempat berlindung yang teguh. 
 

3.   Dan biar badai menyerang, Tuhanlah Perlindunganmu; 

padaNya kau tetap tent’ram, Tuhanlah Perlindunganmu! 

Refr. ... 
 

Berkat 

PF . . . . . .  
Jemaat         “AMIN     (GB. 402a) 

 
 

  
 

 
Jemaat tetap berdiri bersaat teduh--- 

penyerahan Alkitab  -- menyampaikan Salam Virtual.... 
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