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PERSIAPAN 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas GPIB 
Jemaat ‘Filadelfia’ Bintaro mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di HARI MINGGU II (kedua) SESUDAH EPIFANIA. 
Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan.  

 Pemberita Firman pada ibadah ini adalah: 

- Pdt. Cindy Tumbelaka [jam 06.00 WIB] 
- Pdt. Volentinus Hengkesa [jam 09.00 WIB] 

- Pnt. Elizar Hasibuan [jam 17.00 WIB] 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-

Nya hadir di tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

♫ GB. 6 : 1, 2 & 4 - “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 

  
  

 2. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih.  
   Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib.   

 

[Prosesi Alkitab] 
 

4. Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang,  
  penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang! 

 

VOTUM 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

dan bumi. 
 

Jmt   
 

 

NAS PEMBIMBING: Yeremia 30 : 3a 

PF “Sebab, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman 
TUHAN, bahwa Aku akan memulihkan keadaan umat-Ku Israel dan 

Yehuda" 
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SALAM 

PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 
Tuhan Yesus menyertai kamu. 

 
Jmt dan menyertaimu juga. 

 

♫ KJ. 144b : 1 & 2 - “SUARA YESUS KUDENGAR” 

  
 

2. Suara Yesus kudengar, “Yang haus, datanglah, 
dan air hidup Kuberi, hai mari, minumlah”. 
Kepada Yesus, Tuhanku, ku datang berserah; 
Ku dapat Air Alhayat dan hidup dalamNya. 

[duduk] 
DOA HARI INI 

P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari mengaku 

dosa-dosa kita, kita berdoa:  
 

 Ya Allah Yang Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan 
mengaku di hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga 
cepat untuk berbuat jahat dan lambat berbuat baik.  

 

 Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup 
yang mementingkan diri sendiri. Engkau mengetahui betapa sering kami 
berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan 
melupakan kasih-Mu. 

 

 Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan 
menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. 
Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan, 
bersihkanlah kami dari dosa demi nama Anak-Mu yang kekasih. 
Tolonglah kami, ya Allah Yang Pengasih, agar kami hidup dalam 
terangMu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, 
Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah, ya Tuhan. Amin. 
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♫ KJ. 417 : 1 & 7 - “SERAHKAN PADA TUHAN” 

   
 
 7. Tetap senantiasa percayalah teguh; 

Tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. 
Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun 
Menjadi kebajikan di jalan hidupmu 

   

KESAKSIAN PUJIAN: PS. Shalom  
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF  . . . . . 
 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF  Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. 

HALELUYA! 

 

Jmt ♫ KJ. 472 - “HALELUYA” 

   
 
P3  Bacaan Alkitab hari ini dari:  Yeremia 30 : 1 - 3 
 yang menyatakan ......  

 Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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Jmt ♫ KJ. 474 - “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,  
ya Bapa, Put’ra Roh Kudus, sampai kekal abadi. 

 [duduk] 

KHOTBAH: “Penderitaan Pasti Akan Berlalu” 
 

[Saat teduh] 
 

JAWABAN JEMAAT 

 

♫ KJ. 408 : 1 & 2 - “DI JALANKU ‘KU DIIRING” 

 
  

2. Di jalanku yang berliku dihiburNya hatiku; 
Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. 
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, 
Dari cadas di depanku datang air yang sedap; 
Dari cadas di depanku datang air yang sedap. 
 

PENGAKUAN IMAN 

PF  Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di 

segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan 
Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

Semua  Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa ... 
 [duduk] 

DOA SYAFAAT 
PF    ..... Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

Jmt    Dengarkanlah doa kami!  
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PF   Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa ... 
Semua  Bapa kami yang di sorga… 

   [Doxologi] ♫  KJ. 475 - KAR’NA ENGKAULAH  

  
  

KESAKSIAN PUJIAN: FCC 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab dari 2 Korintus 8 : 
12 yang menyatakan: “Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka 
pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa 
yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.”  

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

♫ KJ. 439 : 1 & 4 - “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 kasihNya. 
 
Ref. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihNya. 
   Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihNya. 

  
[Jemaat menyampaikan persembahan] 

 
4. Dalam pergumulanmu di dunia  
  janganlah kuatir, Tuhan adalah! 

Hitunglah berkat sepanjang hidupmu,  
yakinlah, malaikat menyertaimu! Ref. 

 
DOA SYUKUR        

P4  Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 
Tuhan dalam doa syukur: 
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P4 Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. 

Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan 
berkat-Mu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda 

setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, 
terimalah syukur kami. 

 
Jmt Ya Kristus, Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena 

Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami 

melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi Majelis Jemaat agar 

mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk 
pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.   

[duduk] 

 
PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 

P6 …… 

 
AMANAT PENGUTUSAN 

PF  Jemaat silahkan berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke 

dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah 
kamu dengar. 

 
♫ GB. 252 : 1 & 2 - ”BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU” 

 
Ref. ...... 
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2. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
 bila ketakutan datang menyerang. 
 Oleh Firman Allah, pasti kau menang, 
 berpeganglah pada janji-Nya. Ref. 

 
BERKAT: Bilangan 6 : 24 - 26 

PF Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 
berkat-Nya:  

 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.  

 

Jmt ♫ KJ. 478c - “AMIN” 

 
 

SALAM PERSEKUTUAN 
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Informasi Nomor Rekening GPIB 'Filadelfia' Bintaro:  

 

• Bank BRI Cabang Bintaro Jaya Sektor 3  

0521-01-000395-30-4  

a/n. GPIB 'Filadelfia' Bintaro  

 

• Bank Mandiri Cabang Bintaro Jaya  

128-00-9100011-4  

a/n. GPIB 'Filadelfia' Bintaro  

 

• Bank BCA Cabang CBD Bintaro  

6801-997-888  

a/n. GPIB Jemaat Filadelfia Bintaro 


