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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 pelayan liturgi mengucapkan Selamat 
Beribadah di Hari Minggu II sesudah Epifani bagi 
saudara-saudara yang hadir di Gereja maupun di rumah 
masing-masing melalui kanal Youtube. 
Tema ibadah Hari ini : TUHAN MENOLONG DAN MEMULIHKAN. 
Kiranya pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur kita 
berkenan kepada Tuhan dan memberkati kita sekalian.  
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : 
Pdt. Meinita Wungo-Damping, KMJ GPIB Bukit Moria  

 (Pukul 09.00 Wib) 
Pdt. Sonya Medyarto-Sitaniapessy, KMJ GPIB Pasar Minggu  

  (Pukul 17.00 Wib) 
 

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

Hari Minggu II sesudah Epifani. Epifani artinya penampakkan. 
Yesus Kristus yang telah datang ke dunia mulai menampakkan 
tindakan dan karya-layan-Nya yang ajaib bagi semua orang; juga 
untuk kita alami di dalam seluruh aktifitas hidup kita. Ia akan 
menolong dan memulihkan kita dari semua hal yang cenderung 
ingin melemahkan kita, termasuk menolong dan memulihkan kita 
dari dampak Covid-19 varian Omicron yang makin meningkat 
belakangan ini. Oleh karena itu, tetaplah berjalan bersama Tuhan 
Yesus. Jangan membiarkan sesuatu apa pun menggoda dan 
memisahkan kita dari kuasa-Nya. Pertolongan dan pemulihan-
Nya akan nyata tepat waktu, sehingga hidup dan seluruh karya 
usaha layan kita selalu dipenuhi kemuliaan-Nya, dan kita pun 
akan menjadi saksi-Nya. Mari siapkan hati dan seluruh 
keberadaan kita untuk masuk dalam penyembahan kepada Allah 
Tritunggal.   

 

Ajakan Beribadah 

P2 : Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut 
firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. 
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Jemaat    ALLAH HADIR BAGI KITA  (KJ 18) 

1. Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat, 
melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. 
Refrain: Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. 
       Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 

 

. . . prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab  . . . 
 

3.   Allah hadir! O, percaya dan berdoa pada-Nya, 
agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Refr. .... 

 
 
 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
 

 

 

Votum 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan  

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

Jmt.     1   .   7  .  │ 1  .  ║  

           A    -      min. 
 

Nas Pembimbing 

PF. : Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai 

penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah.   (Mazmur  146 : 5)  
 

Salam                   (1 Tesalonika 5:28) 

PF  : Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu.   
                  

Jmt  dan menyertaimu juga. 
 
                                           
Jemaat   KRISTUS PENOLONG UMAT YANG PERCAYA   (KJ  254) 

1.   Kristus, Penolong umat yang percaya,  
  Bintang harapan, b’rikanlah cahaya  
  dalam gelap, ancaman dan bahaya; 

tolong, ya Tuhan! 
 

2.   Datang, ya Tuhan, datang memerangi  
  ombak dan badai yang melanda kami.  
  Di kemelut rohani dan jasmani 

Kaulah Perisai! 
 

~ jemaat duduk 
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Doa Hari Ini 

P2 Jemaat, kita panjatkan doa hari ini. 
Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Termulialah nama-Mu. Di hadirat-
Mu, kami datang sujud menyembah dan bersyukur. Engkau tetap 
menjaga dan melindungi, menolong dan memulihkan kami, 
sehingga kami ada sebagaimana sekarang ini. Kami percaya, 
Engkau pun akan menolong dan memulihkan kami dari ancaman 
Covid-19 varian Omicron yang makin meningkat ini, seperti 
Engkau telah lakukan bagi kami di Tahun yang lalu. Engkau juga 
akan menolong anak-anak dan cucu-cucu kami yang mulai 
belajar secara tatap muka di sekolah. Memulihkan tubuh, jiwa roh 
kami dari berbagai sakit penyakit; juga usaha kerja layan kami 
dari segala kegagalan dan kerugian. Membukakan jalan bagi kami 
untuk bekerja usaha, mengembang-kan karunia-karunia rohani 
yang Engkau berikan guna mendapatkan rejeki dan nafkah hidup 
sehari-hari.  
Jika saat ini, kami masih dihantui berbagai ketakutan dan 
kekuatiran, sehingga kami tidak setia kepada Tuhan dan lalai 
mendengar dan menuruti firman Tuhan, kasihani dan ampunilah 
kami, ya Tuhan Yesus. Baharui hati dan pikiran kami oleh Roh 
Kudus. Tampakkan kuasa, kasih dan karya ajaib-Mu bagi kami di 
Minggu-Miunggu Epifania ini, sehingga kami kembali berbahagia 
di tengah situasi apa dan bagaimana pun, sebab kami tahu, 
Tuhan Yesus menyertai untuk menolong dan memulihkan kami.  
Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  

 

Jemaat   SANG MAHA TABIB T’LAH DEKAT   (KJ  149) 

1.   Sang Maha Tabib t’lah dekat, ya itu Tuhan Yesus. 
Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus! 
Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka, 
Yang terindah s’lamanya nama Tuhan Yesus. 

 

2.   DiampuniNya dosamu; dengarlah suara Yesus. 
Menuju sorga jalanmu bersama Tuhan Yesus. 
Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka, 
Yang terindah s’lamanya nama Tuhan Yesus. 
 

Kesaksian Pujian 
PHMJ GIBEON VIRTUAL CHOIR “Aku Mau Bersyukur”  

------ Saat Teduh 



5 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

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

Pembacaan Alkitab 

PF Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Injil Yesus Kristus dari 
Alkitab. Haleluya! 

Jemaat:  HALELUYA   (KJ  473b)  

Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
 

P1 Bacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Injil Matius 5 : 1 – 4  
  yang  mengatakan : . . . . . . . . 
 Demikian pembacaan Alkitab 

PF Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya tinggal 
di antara kamu 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 : TUHAN MENOLONG DAN MEMULIHKAN 
~ saat teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

Jemaat   O, YESUS KRISTUS, T’RANG BAKA   (KJ  140)    
 

1.   O Yesus Kristus, T’rang baka, dunia gelap sinarilah; 
tuntun yang susah dan lesu masuk ke kandang domba-Mu. 

2.   Yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah; 
halau godaan penyemu dengan terang cahaya-Mu. 

3.   Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya 
hingga padanya Kauberi damai sorgawi tak henti. 

4.   Yang tuli buatlah sembuh ‘kan mendengarkan sabda-Mu; 
yang bisu pun pulhkanlah ‘kan mengungkapkan imannya 

5.   Yang buta Kaucelikkanlah, yang tercerai satukanlah; 
pulangkan yang menjauhi-Mu, yang ragu buatlah teguh. 
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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  389a) 

 Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
  dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.  
 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus! Mari kita memberi 

persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan 
penyerahan hidup kita kepada-Nya.  Alkitab mengatakan,  

“Berbahagialah orang yang mempehatikan orang lemah! 
Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan 

melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut 
berbahagia di bumi; Engkau takkan membiarkan dia 

dipermainkan musuhnya!”   (Mazmur 41 :2-3) 
--- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, 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. ---   

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.    
 

Jemaat   BERBAHAGIALAH   (GB 250)    
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….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 3.  Bagi orang yang bermurah hati,   

kemurahan akan didapatnya. 
Bagi orang yang suci hatinya,  
mereka yang melihat Allah. Refr. .... 
 

Doa Syukur 

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

bersyukur karena Engkau selalu menyertai untuk menolong dan 
memulihkan serta memberkati hidup serta 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 
menampakkan kemuliaan-Mu melalui persekutuan, pelayanan 
dan kesaksian Gereja-Mu kepada sesama. Dalam nama Tuhan 
Yesus. Amin. 

~ jemaat duduk 
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P E N G U T U S A N 
 

Warta Jemaat 

P4 . . . .  
~ jemaat berdiri 

AMANAT PENGUTUSAN  

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

Jemaat    KUBERBAHAGIA    (KJ  392) 
 

1.   “Ku berbahagia, yakin teguh:  
  Yesus abadi kepunyaanku!  
  Aku warisNya, ‘ku ditebus, 

ciptaan baru Rohulkudus. 
 

 Refrain:  Aku bernyanyi bahagia  
      memuji Yesus selamanya. 

    Aku bernyanyi bahagia  
      memuji Yesus selamanya. 
 

2.   Pasrah sempurna, nikmat penuh;  
  suka sorgawi melimpahiku.  
  Lagu malaikat amat merdu; 

kasih dan rahmat besertaku. 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 

 


