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Persiapan 

 Doa para presbiter di konsistori 
 

Ucapan Selamat Datang 

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

Pemberita Firman dan presbiter bertugas mengucapkan Selamat 
Beribadah di Hari Minggu XVII sesudah Pentakosta dan menyambut 
dengan penuh sukacita kehadiran jemaat Tuhan, baik yang hadir di 
gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui kanal 
Youtube. 
Tema ibadah Hari ini : HIDUP SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL. 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. 
Pemberita Firman adalah : 
Pdt. Herlin Lebrina Kunu, GPIB Jemaat Setia Budi, Pukul 09.00 Wib 
Pdt. Nova Linda Manahampy-Romeantenan, GPIB Jemaat Ekklesia, 
Pukul 17.00 Wib 

 

Ungkapan Situasi 
P2 :  Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di Hari Minggu 

XVII sesudah Pentakosta. Kita bersyukur karena kuasa kasih Tuhan dan 
kerja keras pemerintah serta semua pihak, termasuk gereja maka 
pandemi Covid-19 di DKI Jakarta makin melandai. Kita terus berdoa dan 
tetap displin menerapkan prokes 3M dan mematuhi PPKM agar 
pandemi makin menurun, bahkan hilang dari negeri ini sehingga kita 
dapat beribadah secara on-site (luring) di gedung gereja dengan 
tenang.  

   Tema Pemberitaan Firman Hari ini mengingatkan kita sebagai makhluk 
sosial, untuk mewujudkan hidup rukun dan damai dengan semua 
orang. Menghargai setiap orang, bahkan sesama ciptaan. Saling tolong-
menolong dan mengutamakan keselamatan semua orang. Jika kita 
hidup bersosial, bergandengan tangan dengan sesama maka apa yang 
tidak kita punya dapat diperlengkapi oleh sesama kita. Sebab Tuhan 
menciptakan kita berbeda, supaya kita saling memperlengkapi.  

   Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan taat dan setia melakukan 
firman, perintah dan ketetapan Tuhan di tengah berbagai tantangan 
dan pergumulan hidup kita.   

 

Ajakan Beribadah 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

Jemaat   KJ  15 : 1&3 BERHIMPUN SEMUA     

1. Berhimpun semua menghadap Tuhan, 
dan pujilah Dia, Pemurah benar. 
Berakhirlah segala pergumulan, 
diganti kedamaian yang besar. 

 

. . . prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab  . . . 
 

3.   Berdoa dan jaga supaya jangan 
penggoda merugikan jiwamu. 
Di dunia tegaklah kemenangan 
dan dasarnya imanmu yang teguh. 

 

Votum 

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

J           1   .   7  .  │ 1  .  ║  
                 A        -        min. 
 

Nas Pembimbing 

PF  Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada 
kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.   (Yakobus  3 : 16)  

 

Salam                   (1 Tesalonika 5:28) 
PF   Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu.   

                  

J dan menyertaimu juga. 
                                           
Jemaat   GB  347 : 1&2  APA PUN SUKUKU     

1. Apa pun sukuku, apa pun sukumu,  
kita satu di dalam Yesus. 
Berbeda adatnya, juga bahasanya,  
kita satu di dalam Yesus. 
Ref.:  Mengapa badai benci merusak neg’ri ini? 
     Oh, alangkah senang bila semuanya  
   hidup rukun, damai dalam Yesus. 
 

2. Engkau saudaraku, aku saudaramu,  
kita satu di dalam Yesus. 
Hilangkanlah benci, hilangkanlah dendam,  
kita satu di dalam Yesus. Ref. : .... 
 

~ jemaat duduk 
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Doa Hari Ini 
P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah. 

Ya Allah Yang Esa,  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Termulialah nama-
Mu. Di hadirat-Mu, kami datang sujud menyembah dan bersyukur.  
Engkau telah menjaga dan melindungi kami sekeluarga di tengah 
pandemi Covid-19 yang melanda sampai saat ini. Kami susah, 
menderita dan menghadapi berbagai tantangan, tetapi Engkau selalu 
menolong kami.     
Kami bersyukur karena pandemi ini makin menurun di negeri kami. 
Engkau menyayangi kami dan akan terus bekerja menghalau pandemi 
ini dari diri, keluarga, jemaat dan bangsa kami. Ingatkan kami agar 
tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.  
Ampunilah kami, jika karena kebosanan atau merasa diri hebat, kami 
lalai menerapkan protokol kesehatan sehingga kami menjadi pembawa 
penyakit bagi anggota keluarga dan sesama kami.   
Ya Allah Yang Esa. Lihatlah kami semua yang menyembah-Mu di 
mezbah rumah tangga kami. Berilah kami kuasa untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan mengutamakan keselamatan semua orang. 
Karuniakan Roh-Mu agar kami tabah dan sabar menghadapi berbagai 
tantangan dan rencana jahat orang-orang yang iri dan benci terhadap 
kehadiran kami. Berilah kami hikmat agar mampu meyakinkan banyak 
orang tentang pemberitaan Injil Kristus serta menghindari berbagai 
kekacauan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  

 
Jemaat   TABURKANLAH FIRMANMU, YA TUHAN   (GB  55) 

1. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan,  
semaikanlah di hatiku. 
Siramilah dengan Roh Kudus,  
bertumbuh dan makin mekar. 
Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, 
menjadi kitab yang terbuka,  
dibaca dan diteladani.  

------ Saat Teduh 
 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

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

Pembacaan Alkitab 

PF Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab. 
Haleluya! 
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Jemaat:  HALELUYA   (KJ  473b)  
Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

 

P1 Bacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 17 : 1 – 9  
  yang  mengatakan : . . . . . . . . 
 Demikian pembacaan Alkitab 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 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 abadi! 

~ jemaat duduk 

KHOTBAH :  
   HIDUP SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL 

~ saat teduh 
 

 

JAWABAN JEMAAT 

 
Jemaat   AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU   (GB  117 : 1,2&4)    
 

1.  Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, 
dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. 

2.  Ajar kami hidup rukun, damai dan tent’ram, 
Pun di mana kami ada nyata kasih-Mu. 

4.     Ajar kami tak cemburu, iri dan dengki  
pada orang yang berhasil dalam hidupnya. 

 
Pengakuan Iman 

PF : ”. . . . . .                  (jemaat silakan berdiri) 
 
Doa Syafaat 

PF : ”. . . . . .       (Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi)  
   Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 
J :  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    GB  389a : KAR’NA ENGKAULAH    
 Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
  dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.  
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Kesaksian Pujian 
Kezia Female Virtual Choir “Music Down In My Soul” (Pukul 09.00 WIB) 
PS GPIB MARKUS  “Betapa Agung NamaMu Tuhan” (Pukul 17.00 WIB) 
 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus!  Mari kita memberi persembahan 
sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kita kepada-Nya.  Alkitab 
mengatakan,  
“Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, 
bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, 
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya.” (2 Korintus 8:9) 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.    
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau 
dengan cara transfer ke rekening Gereja. untuk Dana pengadaan alat Multimedia 
dapat melalui QR Code Dana PEG dengan kode/angka tiga digit terakhir 123. 
Untuk Dana Bantuan Bencana Alam di Nias dapat melalui QR Code Dana Syukur 
dengan kode/angka tiga digit terakhir 125 ---    
 

Mari memberi persembahan dan menyanyi:  
 

Jemaat   KJ 439   : 1&2 BILA TOPAN K’RAS MELANDA HIDUPMU    
 

1. Bila topan k’ras melanda hidupmu,  
bila putus asa dan letih lesu, 
berkat Tuhan satu-satu hitunglah,  
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 
Ref.:   Berkat Tuhan, mari hitunglah,  
    kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya. 
    Berkat Tuhan mari hitunglah,  
    kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 

----Jemaat memberi persembahan---- 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. Adakah beban membuat kau penat,  
salib yang kaupikul menekan berat? 
Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega  
dan bernyanyi t’rus penuh bahagia! 
Ref. : .... 
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Doa Syukur 

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

bersyukur karena di tengah tantangan dan hambatan yang kami hadapi 
Engkau selalu memberkati usaha kerja dan layan kami. Sekarang kami 
memberi dengan tulus ikhlas persembahan persepuluhan, 
persembahan syukur dan persembahan sukarela kepada Tuhan sebagai 
tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya. Terima dan kuduskan, ya 
Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan 
menghadirkan sejahtera  bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin. 

~ jemaat duduk 
   

 

P E N G U T U S A N 

 
Warta Jemaat 
 

AMANAT PENGUTUSAN              ~ jemaat berdiri 

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

Jemaat    KJ  450 : 1&2 HIDUP KITA YANG BENAR     
 

1.  Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 
Dalam Kristus bergemar; janganlah takabur. 
Refr. Dalam susah pun senang; dalam segala hal 

aku bermazmur dan ucap syukur 
itu kehendak-Nya. 

 

2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang,  
aku akan bersyukur kepada Tuhanku.  Refr. 

 
BERKAT 

PF . . . . . .  
 

Jemaat         AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA     (GB. 401) 
 

   Amin, amin, ya, benar adanya. Amin. 
    Amin, amin, ya, benar adanya. Amin. 
 

  
 

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

 
SELAMAT HARI MINGGU 

 Tuhan Yesus Memberkati 
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