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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 IX sesudah Pentakosta bagi saudara-
saudara yang beribadah di rumah masing-masing melalui kanal 
Youtube. Tema ibadah Hari ini : MENJALANI HIDUP SESUAI CARA 
TUHAN. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan 
pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberikati 
oleh-Nya. Pemberita Firman akan disampaikan oleh :  
1. Pdt.  Marthinus Tetelepta ~ Pukul 09.00 WIB 
2. Pdt.  Nova Linda Manahampy-Romeantenan ~ Pukul 17.00 WIB 

 

Ungkapan Situasi 
P2 :  Jemaat Tuhan, kita memasuki Hari Minggu IX sesudah Pentakosta. Di 

Minggu ini, kita masih terus diperhadapkan dengan Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, karena angka 
penularan Covid-19 masih meningkat. Itulah yang membuat kita masih 
beribadah secara on-line. Namun, kita tidak boleh pesimis dan putus 
asa serta hilang semangat. Sebab kita yakin, cepat atau lambat, Tuhan 
akan membebaskan kita dari pergumulan yang berat ini. Ia akan 
menetapkan Tahun ini atau Tahun depan menjadi Tahun Yobel, Tahun 
pembebasan bagi kita. Ia tidak ingin kita terus dibelenggu oleh 
ketakutan dan kesusahan akibat Covid-19 ini.            

   Mari sujud menyembah Tuhan di hadirat-Nya yang kudus, dan alami 
kasih, kuasa dan berkat-Nya yang akan menopang dan membentengi 
kita menjalani hidup kerja layan kita masing-masing. 

 

Ajakan Beribadah 

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

 

 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Jemaat    BERHIMPUN SEMUA MENGHADAP TUHAN    (KJ  15) 

1.  Berhimpun semua menghadap Tuhan, 
 dan pujilah Dia, Pemurah besar. 

 Berakhirlah segala pergumulan,  

diganti kedamaian yang besar. 
 

. . . . . .  prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab  . . . . . .  
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2.  Hormati nama-Nya serta kenangkan 

 mujizat yang sudah dibuat-Nya. 

 Hendaklah t’rus syukurmu kau nyatakan 

di jalan hidupmu seluruhnya. 

 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. : “Tetapi pada Tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu 
sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi TUHAN. Ladangmu 
janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi.”     
                      (Imamat 25 : 4) 

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   HARI MINGGU HARI YANG MULIA    (KJ  21) 

1.   Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 

Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

~ jemaat duduk 

Doa Hari Ini 
P2 Jemaat, kita panjatkan doa hari ini. 

Ya Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dimuliakan nama- 
Mu. Di hadirat-Mu, kami datang menyembah dan bersyukur.  Engkau 
telah menjaga dan melindungi kami di tengah hantaman Covid-19 yang 
melanda sampai saat ini. Kami sekeluarga sehat dan kuat sampai 
sekarang. Beberapa warga jemaat kami tertular covid-19, tetapi oleh 
jamahan-Mu dan melalui isolasi mandiri dan pengobatan serta 
menjalankan protokol kesehatan akhirnya mereka sembuh. Beberapa 
warga jemaat kami yang tertular, dan karena memiliki penyakit 
bawaan, mereka pun meninggal. Termasuk para tenaga kesehatan dan 
relawan yang merawat pasien covid-19. Mereka meninggal karena 
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Tuhan Yesus menjemput dan membawa mereka ke dalam kemuliaan-
Mu di surga. Kiranya, Engkau dan kami juga mau menghibur dan 
menguatkan seisi keluarga yang berdukacita.    
Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, jika covid-19 yang mengancam saat 
ini adalah karena kesalahan dan dosa kami, ampunilah kami. Singkirkan 
dan lenyapkan covid-19 ini dari dunia, bangsa kami, keluarga dan diri 
kami masing-masing. Kami mengaku sudah sangat lemah dan tidak 
berdaya menanggung dampak yang ditimbulkannya. Namun, jika 
Engkau tetap ijinkan Covid-19 ini terus ada sampai waktu yang Engkau 
tentukan, dengan maksud supaya kami mengistirahatkan mata, 
keinginan dan kesibukan kami di luar rumah, dan memiliki lebih banyak 
waktu berada di rumah; bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, 
maka berilah kuasa-Mu untuk menopang dan menguatkan kami. 
Biarlah kami belajar menangkap hikmat Tuhan di balik situasi ini dan 
dapat menjalani kehidupan dengan tabah dan sabar dalam ketaatan 
kepada-Mu sampai waktu Tuhan membebaskan kami dari wabah covid-
ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  

 

Jemaat   MAHAKASIH YANG ILAHI    (KJ  58) 

1.  Mahakasih 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.   
 

------ 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  393)  
 

Haleluya, Haleluya, Nama Tuhan terpujilah!  

Haleluya, Haleluya, Nama Tuhan terpujilah!  
 

P1 Bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab IMAMAT 25 : 1 – 7  
  yang  mengatakan : . . . . . . . . 
 Demikian pembacaan Alkitab 
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PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

Jemaat   KEPADAMU PUJI-PUJIAN    (KJ 474) 

   Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

~ jemaat duduk 
 

KHOTBAH : MENJALANI HIDUP SESUAI CARA TUHAN 
 

~ saat teduh 
 
 

JAWABAN JEMAAT 

 
Jemaat   TABUH GENDANG    (KJ. 292)    
 

1.  Tabuh gendang! Sambil menari  

  nyanyikan lagu yang merdu!  

Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu!  

  Karya Besar yang agung benar  

 t’lah dilakukan-Nya terhada umat-Nya! 

 
Pengakuan Iman 

PF : ”. . . . . .            (jemaat silakan 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) 

 Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa 

  dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.  
 

Kesaksian Pujian 
PS PELKAT PKLU MUPEL JAKSEL “Hidup Dalam Kasih” 
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Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus!  Mari memberi persembahan yang 
berbau harum bagi Tuhan sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup 
kita kepada-Nya.  Alkitab mengatakan,  

“Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah 
Tuhan dalam hati-Nya, ‘Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena 
manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak 
kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup 
seperti yang telah Kulakukan.”  (Kejadian 8:21) 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.    
 

Jemaat   MARI BAWA PERSEMBAHAN    (GB. 80)    
 

1.  Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu  

  dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya.  

Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu; 

  mari mengucap syukur. 

 Refrain: Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya 

     Bawalah persembahanmu  

      dengan sukacita pada-Nya.  (2X)    
 

….. 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. Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau 

transfer langsung ke Rekening Panitia Renovasi. Amplop 3 untuk pengadaan alat 
Multimedia. Dan Amplop 4 untuk Dana Tanggap Bencana --- 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2.   Jangan takut dan kuatir, Tuhan menjagamu,  

  kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.  

  Apapun yang kau butuhkan dib’rikan Tuhanmu:  

mari mengucap syukur. Refr. .... 
 

Doa Syukur 

P3 Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa : 
  Ya Tuhan Allah, Sumber berkat, dimuliakanlah nama-Mu. Kami 

bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang selalu cukup, bahkan lebih 
untuk kehidupan kami sehari-hari. Di tengah situasi pandemi Covid-19, 
Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga, memampukan kami untuk 
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tetap berusaha kerja dari rumah dan Engkaulah yang membuat 
semuanya berhasil.  

  Saat ini kami membawa persembahan kami dari berkat yang Engkau 
berikan. Kiranya berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu serta 
menyenangkan hati-Mu. Kuduskanlah, 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 
~ jemaat berdiri 

AMANAT PENGUTUSAN  

PF  Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar 
 

Jemaat    DI SETIAP JANJIKU    (GB  114) 
 

1. Di setiap janjiku dan setiap doaku, 

juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. 

Tiap gunung kutempuh, harapanku pun teguh, 

rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. 

Refrain: 

Tuhan b’ri anug’rah-Nya. Tuhan b’ri kuasa-Nya. 

Kristuslah di dalamku, aku menang bersama-Nya. 
 

2. Tiap jiwa kurengkuh, tiap hati kusentuh; 

kubagikan damai-Nya, kar’na anug’rah-Nya. 

Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. 

     Tiap duka hilanglah kar’na anug’rah-Nya. Refrain: 
 

Berkat 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 

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.  (Bilangan 6:24-26) 

 

Jemaat         “AMIN     (GB. 402a) 

 
 
 
 
 
 

Jemaat tetap berdiri bersaat teduh--- 
penyerahan Alkitab  -- menyampaikan Salam Virtual.... 
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