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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 I (Pertama) SESUDAH EPIFANIA. 

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

- Vik. Lesma Simanjuntak [jam 06.00 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. 9 : 1 & 3 - “PUJILAH TUHAN, HAI JIWAKU” 

 

  
[Prosesi Alkitab] 

 
3. Tuhan memb’ri mahkota padamu 

oleh rahmat-Nya yang besar tiada taranya. 
Masa mudamu menjadi baru 
bagai burung rajawali kuat dan megah. 
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VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 
dan bumi. 

 
Jmt   
 

 
NAS PEMBIMBING: Ibrani 1 : 3a 

PF “Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan 
menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan." 

 
SALAM 

PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus menyertai kamu. 
 

Jmt dan menyertaimu juga. 
 

♫ GB. 22 - “BESAR DAN AJAIB” 

  
[duduk] 
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DOA HARI INI 

P2 Ya Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersyukur karena di setiap jalan hidup 
kami, Engkau selalu menuntun sampai di hari ini. Tuhan masih 

memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan namaMu. 
Sekalipun kami sering berbuat yang tidak Engkau kehendaki, tetapi 

kasihMu kekal kepada kami. 
 

 Ampunilah kesalahan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hal-hal yang 

kami lakukan dalam pikiran, perkataan ataupun sikap dan perilaku kami. 
Kami fasih berbicara tentang kasih tetapi hidup kami tidak mengimani 

apa yang kami katakan. Kami kasar pada orang lain, kami merendahkan 
orang lain, kami menganggap diri kami lebih baik dari orang lain, kami 

menuntut orang lain mengasihi kami, tetapi kami tidak mengimbanginya 

dengan hal yang sama. 
 

 Ampuni kami ya Bapa, bersihkanlah hati kami, dan layakkanlah kami 
untuk beribadah kepada-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku Firman 

dan bukan hanya pembaca dan pendengar Firman semata. Sekarang 
kami menghampiriMu, membawa doa pengakuan dosa pribadi kami 

kepadaMu. 
[Saat Teduh] 

 

 Terima kasih ya Tuhan, karena berdasarkan firman-Mu, kami mengerti 
bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah 

mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian 
bagi dosa-dosa kita. Engkau mengingatkan kami bahwa teladan kasih 

yang utama adalah Yesus Kristus. Semestinya kami belajar dan 
bercermin padaMu ya Yesus, sehingga sikap kami kepada sesama 

menyenangkan hati Tuhan. 

 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin 
 

♫ GB. 240 : 1 - “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB” 

  
Ref. ...... 
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KESAKSIAN PUJIAN: PS. Sangkakala  

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF  . . . . . 

 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF  Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. 

HALELUYA! 

 

Jmt ♫ GB. 393 - “HALELUYA” 

  
 
P3  Bacaan Alkitab hari ini dari:  
 Ibrani 1 : 1 – 4 

 yang menyatakan ......  
 Demikianlah pembacaan Alkitab. 
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PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jmt ♫ GB. 392b - “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

 
 

 [duduk] 
KHOTBAH: “Totalitas Karya Dan Kasih Allah” 

 

[Saat teduh] 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

♫ GB. 242 : 1 & 2 - “OH, KASIH ALLAH YANG BESAR” 

 
 

Ref. ...... 
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2. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya. 
 Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s’lamanya. 
 Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya; 
 kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. 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] ♫  GB. 389b - KAR’NA ENGKAULAH  

   
 
KESAKSIAN PUJIAN: PSAF 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan kepada-Nya.  

 Dengarlah Nas Alkitab dari 2 Korintus 9 : 7 - 8 yang menyatakan: 
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, 
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi 
orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan 
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam 
pelbagai kebajikan.”  

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

♫ KJ. 389 : 1-4 - “Besarlah kasih Bapaku” 

   
  

2. Betapa kasihNya besar! Tak usah hatiku gentar, 
 Ku berbahagia benar, diasuhNya.  
 

[Jemaat menyampaikan persembahan] 
 

3. Ya Bapa, dalam kasihmu arahkan tiap langkahku; 
Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. 

 
4. Ya Bapa, atas kasihMu yang s’lalu menaungiku, 

kunaikkan t’rima kasihku kepadaMu. 
 

DOA SYUKUR        
P4  Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur: 
 Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah kami, dari selama-lamanya sampai 

selama-lamanya.  Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, 

kehormatan, kemasyuran dan keagungan; ya segala-galanya yang ada 
di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-

Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kepada-Mu, kami 
menyerahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan 

persembahan sukrela kami, tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk 
kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskan, ya Tuhan, dan berkati untuk 

pekerjaan guna memuliakan nama-Mu di pelayanan Jemaat. Dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.  [duduk] 
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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. 

 

♫ PKJ. 169 : 1 & 2 - ”SURYA KENCANA, RIANG DAN RAMAH” 

 
 
2. Indah sempurna ciptaan Tuhan: 

‘Ku terkesima takjub melihat karya 
tanganNya yang agung megah. 
Bukankah itu perlambang bagiku 
yang di warnai semarak sorgawi: 
KerajaanNya di cah’ya baka. 

 
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.  
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Jmt ♫ GB. 402b - “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 


