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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 IV (keempat) SESUDAH EPIFANIA. 

Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan.  
 Pemberita Firman pada ibadah ini adalah: 

- Pdt. Cindy Tumbelaka-van Munster [jam 06.00 WIB] 
- Pdt. Yvonne Taroreh-Loupatty [jam 09.00 WIB] 

- Pdt. Leonar Hutapea [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. 1 : 1 & 2 - “PUJILAH SANG PENCIPTA” 

Ref. Pujilah Sang Pencipta mahamulia, Pujilah Dia hai segala malak-Nya 
 keagunganNya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. 

 

 1. Samudra raya, gunung, lembah,  
   hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Ref. 

 

[Prosesi Alkitab] 
 

Ref. Pujilah Sang Pencipta mahamulia, Pujilah Dia hai segala malak-Nya 
 keagunganNya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. 

 

2. Tua dan muda hai ikutlah,  
  angkat suaramu, nyanyi bergemar. Ref. 

 
VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

dan bumi. 
 

Jmt   
 

 
NAS PEMBIMBING: Yehezkiel 2 : 3a 

PF “Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, Aku mengutus engkau 

kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah 
memberontak melawan Aku." 
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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. 431 - “MARI MENJADI PENJALA ORANG” 

   
[duduk] 

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

dosa-dosa kita, kita berdoa: 
 

 Ya Allah kehadiran kami di dunia ini bukanlah tanpa rencana dan tanpa 

tujuan 
 

Jmt Tetapi pikiran kami yang berdosa telah meragukan rencana Allah bagi 
kami. 

 

P2 Ya Yesus, kehadiran kami dalam dunia ini bukanlah tanpa kuasa 
penyertaan-Mu 

 
Jmt Tetapi kehidupan kami yang berdosa telah mengabaikan kuasa 

penyertaan Tuhan dengan mengandalkan diri sendiri. 
 

P2 Ya Roh Kudus, kehadiran kami dalam dunia ini bukanlah tanpa 

pengarahan dari-Mu 
 

Jmt Tetapi perilaku kami yang berdosa telah merendahkan pengarahan-Mu 
dan mengandalkan arahan dari diri kami sendiri. 

 

Semua Kasihanilah kami ya Allah dalam kuasa damai sejahtera-Mu yang 
tidak dapat diberikan dunia bagi kami. AMIN. 
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♫ GB. 116 : 2 - “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR TERANG” 

 2. Yesus inginkan kau menjadi saksiNya 
bagi semua orang yang berkesah. 
Jadikan firman-Nya pelita bagimu, 
agar hidupmu jadi saksi teguh. 
 
Ref. Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,  
   ingatlah Kristus minta darimu; 
   Pancarkan sinar kasihNya kepada dunia yang gelap,  
   supaya dunia mengagungkan namaNya 

   

KESAKSIAN PUJIAN: FYC 

 
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:  Yehezkiel 2 : 1 - 5 

 yang menyatakan ...... Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

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: “UTUSAN ALLAH” 

[Saat teduh] 
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JAWABAN JEMAAT 

 

♫ GB. 276 : 1 & 2 - “ADA INTAN CEMERLANG” 

   
2. Banyak jiwa mengeluh dalam dosa terjerat; 
  bagai intan yang redup angkat dan murnikanlah. Ref. 

 
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!  
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  
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KESAKSIAN PUJIAN: PS. Sola Gratia 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab dari Lukas 6 : 38 yang 

menyatakan: “Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, 
yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan 
dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk 
mengukur, akan diukurkan kepadamu."  

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

♫ KJ. 365a : 1 - 3 - “TUHAN, AMBIL HIDUPKU” 

  
 

 2. Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya, 
   dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu. 

 

[Jemaat menyampaikan persembahan] 
 

3. Buatlah suaraku hanya mengagungkanMu 
Dan sertakan lidahku jadi saksi InjilMu. 

 

DOA SYUKUR        

P4  Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur: 
 Ya Kristus Yesus Engkaulah Raja kami yang telah menyatakan karya dan 

rencana-Mu melalui kehadiran kami selaku Gereja. Engkau mengutus 
kami untuk terus mewujudkan panggilan dan pengutusan yang berujung 
damai sejahtera. Persembahan kami adalah tanda syukur atas karya 
agung-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. 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. 



7 

 

♫ GB. 120 : 1 & 2 - ”KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU” 

 
 

2. Mari semua ikutlah memb’rikan diri pada-Nya; 
 jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 
 Pergi ke s’luruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, 
 supaya dunia pun percaya pada-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” 

A - - - - - min, a - min, a - - - min. 
 

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 


