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Persiapan

…Saat Teduh…
Ungkapan Situasi
PL:
Saat kita berkumpul di malam hari ini untuk bersekutu, ada pujian
syukur karena kita menyadari bahwa kita boleh ada hingga sekarang
adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus. Saat ini, sebelum kita
masuk dalam ibadah, mari bersaat teduh sejenak untuk
mempersiapkan hati dan pikiran kita,,,
(saat persiapan hati diiringi instrument music)

Saudaraku, mari berdiri, dengan hati sukacita, mari menyanyikan
pujian dari KJ. 7 YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR

…..berdiri

MENGHADAP TUHAN
KJ 7:1&4 YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR
Ya Tuhan, kami puji namaMu besar.
Ya Bapa, makhlukMu menyanyi bergemar.
Langit, buana, laut bersyukur semua,
malaikat segenap memuji Dikau jua.
KemuliaanMu tetap senantiasa.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!
Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh,
sucikan kami di persekutuanMu,
supaya kami jangan mengandalkan diri
dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri.
Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kauberikan
kepenuhan harapan yang kami nantikan.
DOA PEMBUKAAN
PL:
….

…..duduk

GB. 60:1&2 FIRMANMU, TUHAN, ADALAH KEBUN
Firman-Mu, Tuhan, adalah kebun penuh kembang.
Yang datang ingin memetik, bersuka dan senang.
Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia;
takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya.
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Firman-Mu, Tuhan, adalah Bintangan yang cerlang,
musafir tiada „kan sesat, jalannya pun terang.
Ya Tuhan, buat Firman-Mu menjadi tambangku,
menjadi taman yang permai dan bintang panduku.





PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Epiklese : (o/. PF)
Pembacaan Alkitab: 1Korintus 13: 8-13
Renungan (Video/baca SBU)
JAWABAN JEMAAT

…Saat Teduh…

GB 49 KASIH PASTI LEMAH LEMBUT
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Refrein

DOA SYAFAAT
PF :
….

Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan
kasih-Mu kudus tiada batasnya

AJAKAN PERSEMBAHAN
PL
Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Sang
Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang
mengatakan “21Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu,
berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku takkan mengutuk bumi ini
lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat
dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang
hidup seperti yang telah Kulakukan.” (Kejadian 8:21)
Tuhan memberkati saudara dan persembahan suadara.
NKB 134:1&3 T’RIMA KASIH, YA TUHANKU
T‟rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberianMu.
hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu
„Kau curahkan pada umatMu, „Kau curahkan pada umatMu
„Kan „ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut Firman serta karyaMu,
kar‟na itu makna kasihMu, kar‟na itu makna kasihMu.
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DOA PERSEMBAHAN
PL
…

PENGUTUSAN

AMANAT PENGUTUSAN:
PF:
…...
GB 69:1&2 KUMULAI DARI DIRI SENDIRI
Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.
Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku,
berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar.
Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.
Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku Firman-Mu.
S'lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu.
Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.
Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik
Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu.
Walau 'ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.
DOA PENUTUP
PF:
….
Semua

“BAPA T’RIMAKASIH”
Bapa T‟rimakasih, Bapa T‟rimakasih,
Bapa di surga ku bert‟rima kasih. Amin
…Saat Teduh…
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