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PERSIAPAN	
a.	 Saat	Teduh	
b.	 Sebelum	ibadah	dimulai,	organis/pianis	memainkan	lagu-lagu	gerejawi.	
c.	 Lonceng	berbunyi.	
d.	 Penyalaan	Lilin	Kristus	dan	Pembacaan	Pokok-pokok	Warta	Jemaat	

	

Berdiri	
	
1.		MAZMUR	PEMBUKA	

PL1	 :	 Haleluya!	Berbahagialah	orang	yang	takut	akan	TUHAN,	
U	 :	 yang	sangat	suka	kepada	segala	perintah-Nya.		
PL1	 :	 Anak	cucunya	akan	perkasa	di	bumi;	
U	 :	 angkatan	orang	benar	akan	diberkati.		
PL1	 :	 Harta	dan	kekayaan	ada	dalam	rumahnya,	
U	 :	 kebajikannya	tetap	untuk	selamanya.		
PL1	 :	 Di	dalam	gelap	terbit	terang	bagi	orang	benar;	
U	 :	 pengasih	dan	penyayang	orang	yang	adil.		
PL1	 :	Mujur	orang	yang	menaruh	belas	kasihan	dan	yang	memberi	pinjaman,	
U	 :	 yang	melakukan	urusannya	dengan	sewajarnya.		
PL1	 :	 Sebab	ia	takkan	goyah	untuk	selama-lamanya;	
U	 :	 orang	benar	itu	akan	diingat	selama-lamanya.		
PL1	 :	 Ia	tidak	takut	kepada	kabar	celaka,	
U	 :	 hatinya	tetap,	penuh	kepercayaan	kepada	TUHAN.		
PL1	 :	 Hatinya	teguh,	ia	tidak	takut,	
U	 :	 sehingga	ia	memandang	rendah	para	lawannya.		
PL1	 :	 Ia	membagi-bagikan,	ia	memberikan	kepada	orang	miskin;	
U	 :	 kebajikannya	tetap	untuk	selama-lamanya,	
	 :	 tanduknya	meninggi	dalam	kemuliaan.		
PL1	 :	Orang	fasik	melihatnya,	lalu	sakit	hati,	
U	 :	 ia	menggertakkan	giginya,	lalu	hancur;	
	 	 keinginan	orang	fasik	akan	menuju	kebinasaan. (Mazmur	112)	
	

2.	 NYANYIAN	JEMAAT	–	“O	Hari	Istirahat”	KJ	20:1,2,4	
	

(prosesi	Alkitab	–	simbol	Firman	Allah	yang	siap	untuk	diberitakan)	
		

Perempuan	 O	hari	istirahat,	ceria	dan	cerah,	
	 pelipur	hati	sarat,	o	hari	mulia!	
	 Bernyanyilah	semua	bersatu	menyembah:	
	 “Kudus,	kudus,	kuduslah”	kepada	Yang	Esa.	
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Laki-laki	 Padamu,	Hari	Ahad,	terciptalah	terang	
dan	Kristus,	Jurus’lamat,	t’lah	bangkit	dan	menang;	
padamu	pun	terjadi	Roh	Kudus	diberi:	
sempurna	tiga	kali	terangmu	berseri	
	

Semua	 Pun	Hari	Minggu	ini	panggilan	terdengar	
dan	umat	menghadiri	kumpulan	yang	besar,	
di	mana	firman	Tuhan	menyuar	yang	gelap;	
terhidang	roti	surga	dan	air	alhayat.	

	
3.	 VOTUM	

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

U			 :	 (Menyanyikan	“Amin”	KJ	476b)	

	
	
4.	 SALAM	

PF	 :	 Damai	sejahtera	Tuhan	Yesus	Kristus	menyertai	kita!	
U	 :	 Ya,	damai-Nya	beserta	kita!	
	

Duduk	
	

5.	 NAS	PEMBUKA	
PL2	 :	 Saudara-saudari,	firman	Tuhan	melalui	nabi	Yesaya,	demikian:	
	 	 “Berpuasa	 yang	 Kukehendaki,	 ialah	 supaya	 engkau	 membuka	

belenggu-belenggu	 kelaliman,	 dan	 melepaskan	 tali-tali	 kuk,	
supaya	 engkau	 memerdekakan	 orang	 yang	 teraniaya	 dan	
mematahkan	 setiap	 kuk,	 supaya	 engkau	 memecah-mecah	
rotimu	bagi	orang	yang	lapar	dan	membawa	ke	rumahmu	orang	
miskin	 yang	 tak	 punya	 rumah,	 dan	 apabila	 engkau	 melihat	
orang	telanjang,	supaya	engkau	memberi	dia	pakaian	dan	tidak	
menyembunyikan	diri	terhadap	saudaramu	sendiri!.	Pada	waktu	
itulah	 terangmu	 akan	merekah	 seperti	 fajar	 dan	 lukamu	 akan	
pulih	dengan	segera;	kebenaran	menjadi	barisan	depanmu	dan	
kemuliaan	 TUHAN	 barisan	 belakangmu.	 .	 .	 apabila	 engkau	
menyerahkan	kepada	orang	lapar	apa	yang	kauinginkan	sendiri	
dan	 memuaskan	 hati	 orang	 yang	 tertindas,	 maka	 terangmu	
akan	 terbit	 dalam	 gelap	 dan	 kegelapanmu	 akan	 seperti	
rembang	tengah	hari.”	(Yesaya	58:6-8,10)	
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6.		NYANYIAN	JEMAAT	–	“Yesus	Berpesan”	KJ	422:1-3	

	
Semua	 Yesus	berpesan:	Dalam	malam	g’lap	

kamu	harus	jadi	lilin	gemerlap;	
anak	masing-masing	di	sekitarnya,	
dalam	dunia	ini	bersinarlah!	

	
Semua	 Yesus	berpesan:	Bersinarlah	t’rang;	

lilinmu	Kulihat	malam	dan	siang.	
Anak	masing-masing	di	sekitarnya,	
untuk	hormat	Tuhan,	bersinarlah!	

	
Semua	 Yesus	berpesan:	Dunia	penuh	

banyak	macam	dosa,	duka,	dan	keluh.	
Anak	masing-masing	di	sekitarnya,	
untuk	sesamamu,	bersinarlah!	

	
7.	 PENGAKUAN	DOSA	 (oleh	PL2)	

	
8.	 NYANYIAN	JEMAAT	–	“Jadilah,	Tuhan,	Kehendak-Mu”	NKB	14:1,2,4	

	
Semua	 	 Jadilah,	Tuhan,	kehendak-Mu!	
	 	 	 Kaulah	Penjunan,	‘ku	tanahnya.	
	 	 	 Bentuklah	aku	sesuka-Mu,	
	 	 	 ‘kan	kunantikan	dan	berserah.	
	
Semua	 	 Jadilah,	Tuhan,	kehendak-Mu!	
	 	 	 Tiliklah	aku	dan	ujilah.	
	 	 	 Sucikan	hati,	pikiranku	
	 	 	 dan	di	depan-Mu	‘ku	menyembah.	
	
Semua	 	 Jadilah,	Tuhan,	kehendak-Mu!	
	 	 	 S’luruh	hidupku	kuasailah.	
	 	 	 Berilah	Roh-Mu	kepadaku,	
	 	 	 agar	t’rang	Kristus	pun	nyatalah.	
	

Berdiri	
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9.	 BERITA	ANUGERAH	
	
PF	 “Sebagai	 ganti	 keadaanmu	 dahulu,	 ketika	 engkau	 ditinggalkan,	

dibenci	 dan	 tidak	 disinggahi	 seorangpun,	 sekarang	 Aku	 akan	
membuat	 engkau	 menjadi	 kebanggaan	 abadi,	 menjadi	
kegirangan	 turun-temurun.	 Tidak	 akan	 ada	 lagi	 kabar	 tentang	
perbuatan	 kekerasan	 di	 negerimu,	 tentang	 kebinasaan	 atau	
keruntuhan	di	daerahmu;	engkau	akan	menyebutkan	tembokmu	
"Selamat"	dan	pintu-pintu	gerbangmu	"Pujian".	Bagimu	akan	ada	
matahari	 yang	 tidak	 pernah	 terbenam	 dan	 bulan	 yang	 tidak	
surut,	 sebab	TUHAN	akan	menjadi	penerang	abadi	bagimu,	dan	
hari-hari	perkabunganmu	akan	berakhir."	(Yesaya	60:15,18,20)	

	 	 Demikianlah	berita	anugerah	dari	Tuhan.	
U	 :	 Syukur	kepada	Allah.	

	
10.		NYANYIAN	JEMAAT	–	“Seindah	Siang	Disinari	Terang”	PKJ	242:1-2	

	
Semua	 Seindah	siang	disinari	terang	

cara	Tuhan	mengasihiku;	
seindah	petang	dengan	angin	sejuk	
cara	Tuhan	mengasihiku.	
Tuhanku	lembut	dan	penyayang	
dan	aku	mengasihi	Dia.	
Kasih-Nya	besar;	agung	dan	mulia	
cara	Tuhan	mengasihiku.	

	
Semua	 Sedalamnya	laut,	seluas	angkasa	

cara	Tuhan	mengasihiku;	
seharum	kembang	yang	tetap	semerbak	
cara	Tuhan	mengasihiku.	
Damai-Nya	tetap	besertaku;	
dan	sorgalah	pengharapanku.	
Hidupku	tent’ram;	kunikmati	penuh	
cara	Tuhan	mengasihiku.	

	
Duduk	
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11.	DOA	PELAYANAN	FIRMAN	
	

12.	PEMBACAAN	ALKITAB	–	Matius	5:13-20	
	
Sesudah	pembacaan:	
“Berbahagialah	orang	yang	mendengar	Firman	Tuhan	serta	
memeliharanya,	HALELUYA!”	
	

	 “Haleluya”	KJ	473b	

	
13.	KHOTBAH		
	

14.	SAAT	TEDUH	
	

15.	PADUAN	SUARA	/	KELOMPOK	VOKAL	
	

PELAYANAN	SAKRAMEN	PERJAMUAN	KUDUSPELAYANAN	SAKRAMEN	PERJAMUAN	KUDUS 		

		

A.	 PENGANTAR	
Pdt	 :	Saat	 ini,	 kita	 bersama-sama	merayakan	perjamuan	 kudus,	 karena	

Tuhan	 Yesus	 Kristus	 sendirilah	 yang	 menetapkannya	 dan	
mengundang	 kita	 untuk	 melakukannya.	 Perjamuan	 Kudus	 ini	
diperuntukkan	 bagi	 Saudara-saudara	 yang	 telah	 dibaptiskan	 dan	
mengaku		percaya,		serta			tidak			berada	di	bawah	penggembalaan	
khusus.	 Kami	 juga	 dengan	 penuh	 sukacita	 menyambut	 Saudara-
saudara	yang	berasal	dari	gereja	lain,	yang	bersedia	dan	siap	untuk	
merayakan	perjamuan	kudus	bersama	dengan	kami	di	sini.		

	 	 	
Agar	 perjamuan	 kudus	 ini	 sungguh-sungguh	menjadi	 berkat	 bagi	
kita,	 selayaknyalah	 kita	 memeriksa	 diri	 kita	 masing-masing	 di	
hadapan	 Tuhan.	 Apakah	 kita	 hidup	 dalam	 damai	 dengan	 Allah?	
Apakah	kita	hidup	dalam	damai	dengan	sesama	kita:	dengan	isteri	
atau	suami,	dengan	orangtua	atau	anak,	dengan	saudara-saudara,	
dengan	 teman	 dan	 tetangga,	 dan	 dengan	 siapa	 pun	 yang	 kita	
jumpai	dalam	kehidupan	kita?	
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Di	dalam	ketidaksempurnaan	kita,	kita	percaya	Allah	menyucikan	kita	
dari	segala	dosa	kita,	memperbaharui	hidup	kita,	memampukan	kita	
untuk	 mempersaksikan	 kasih	 Kristus	 melalui	 hidup	 kita	 dan	
melayakkan	kita	untuk	merayakan	perjamuan	kudus	saat	ini.	

B.	 PENGARAHAN	HATI		
Pdt	 :	Marilah	kita	mengarahkan	hati	kepada	Tuhan	
U	 :	Kami	mengarahkan	hati	kepada	Tuhan	
Pdt	 :	Marilah	kita	bersyukur	kepada	Tuhan,	Allah	kita	
U	 :	Sungguh	layak	bersyukur	kepada-Nya	

	

C.	 DOA	SYUKUR		
	

D.	 PENETAPAN	PERJAMUAN	KUDUS		
Pdt	 :	Kita	bersyukur	karena	Bapa	Yang	Mahakudus	senantiasa	menyertai	kita	

dan	 Kristus	 mengundang	 kita	 untuk	 mengambil	 bagian	 dalam	
perjamuan	 kudus	 ini.	 Kita	 yakin,	 bahwa	 Roh	 Kudus	 telah	 dicurahkan	
atas	 kita,	 sehingga	 dengan	 iman,	 kita	 mengalami	 kehadiran	 Kristus	
bersama	 kita	 di	 sini.	 Kristus,	 yang	 pada	malam	waktu	 Ia	 diserahkan,	
mengambil	 roti	 dan	 sesudah	 itu	 Ia	 mengucapkan	 syukur	 atasnya.	 Ia	
memecah-mecahkannya	 dan	 berkata:	 “Inilah	 Tubuh-Ku	 yang	
diserahkan	 bagi	 kamu;	 perbuatlah	 ini	menjadi	 peringatan	 akan	Aku!”	
Kristus,	 yang	 juga	 mengambil	 cawan	 sesudah	 makan,	 lalu	 berkata	 :	
“Cawan	 ini	 adalah	 perjanjian	 baru	 yang	 dimeteraikan	 oleh	 darah-Ku.	
Perbuatlah	ini,	setiap	kali	kamu	meminumnya,	menjadi	peringatan	akan	
Aku!”	

U	 :	Kematian	Kristus	kita	wartakan!	
	 	 Kebangkitan	Kristus	kita	rayakan!	
	 	 Kedatangan	Kristus	kita	nantikan!	

	

E.	 PERINGATAN	AKAN	KRISTUS		
Pdt	 :	Pada	 saat	 ini,	 kita	 hadir	 dalam	 peristiwa	 karya	 kasih	 Allah	 yang	

menyelamatkan	dunia:	kelahiran	dan	kehidupan	Kristus,	Anak-Nya,	
di	 antara	manusia,	 pembaptisan-Nya,	 perjamuan	malam	 terakhir	
bersama	murid-murid-Nya,	dan	kematian-Nya.	Kita	memberitakan	
kebangkitan	Kristus	dan	kenaikan-Nya	ke	 surga	dalam	kemuliaan,	
di	mana	Ia	berdoa	bagi	dunia.	Kita	merindukan	kedatangan	Kristus	
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kembali	 pada	 akhir	 zaman,	 untuk	 menggenapi	 segala	 sesuatu.	
Maka,	 sebagai	 persekutuan	 yang	 dipersatukan	 dengan	 dan	 di	
dalam	 Kristus,	 kita	 mengingat	 pengurbanan	 Kristus	 yang	
menyelamatkan,	 yang	 dikaruniakan	 kepada	 umat	 manusia	 di	
semua	tempat.	

U	 :	Terpujilah	Tuhan!	
Pdt	 :	Ketika	 kita	 mengambil	 bagian	 dalam	 perjamuan	 kudus	 ini,	 Roh	

Kudus	 menolong	 kita,	 sehingga	 kita	 dipersatukan	 dalam	 Kristus	
menjadi	satu	tubuh	dan	satu	roh	dan	menjadi	persembahan	yang	
hidup	bagi	Allah.	

U	 :	Terpujilah	Roh	Kudus!	
Pdt	 :	Melalui	Kristus,	dengan	Kristus,	dalam	Kristus,	semua	hormat	dan	

kemuliaan	bagi	Allah	Bapa,	dalam	persekutan	dengan	Roh	Kudus,	
sekarang	dan	selamanya.	

U	 :	Terpujilah	Bapa,	Anak,	dan	Roh	Kudus!	
	

F.	 DOA	BAPA	KAMI	(Diucapkan	secara	bersama-sama)	
	

G.	 SALAM	DAMAI		
Pdt	 :	Tuhan	 telah	mengampuni	 dan	mempersatukan	 kita.	 Oleh	 karena	

itu,	 marilah	 kita	 hidup	 dalam	 damai	 dan	 pengampunan.	 Damai	
Tuhan	besertamu!	

U	 :	Dan	besertamu	juga!	
	 	 	

(SALAM	DAMAI)	
	
H.	 NYANYIAN	JEMAAT	–	“Salam	Damai”	
(sementara	Pendeta	dan	Penatua	mempersiapkan	pelayanan	Sakramen	Perjamuan	

Kudus	dan	mengambil	tempat	duduk	yang	disediakan)	
	

	 Bersukacitalah	s’lalu,	tunjukkan	wajah	gembiramu;	
Lihat	teman	di	kanan-kiri	dan	di	sekitarmu.	
Berikan	salam	damai,	
kar’na	kasih	karunia	
serta	pengampunan-Nya	diberi.	
Hiduplah	dalam	damai,	
seorang	dengan	yang	lain.	
Itu	kehendak	Tuhan	bagimu!	
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Duduk	

	
I.	 PEMECAHAN	ROTI		

Pdt	 :	(Sambil	memecah-mecahkan	roti)		
	 	 Roti	yang	dipecahkan	ini	adalah	persekutuan	dengan	tubuh	Kristus.	

J.	 PEMBAGIAN	ROTI	
Pdt	 :	Ambillah	!	

-	ROTI	DIEDARKAN	-	
	

Pdt	 :	Makanlah,	 sambil	 ingat	dan	percayalah,	bahwa	 tubuh	Tuhan	kita,	
Yesus	Kristus,	telah	diserahkan	bagi	keselamatan	dunia!		

	
-	UMAT	MAKAN	ROTI	SECARA	BERSAMA	-	

	
	
K.	 PENUANGAN	AIR	ANGGUR	

Pdt	 :	(Sambil	menuangkan	air	anggur	ke	cawan	lalu	mengangkat	cawan)		
	 	 Cawan	minuman	syukur	ini	adalah	persekutuan	dengan	darah	Kristus.	
	

L.	 PEMBAGIAN	ANGGUR	
Pdt	 :	Ambillah	!	

-	AIR	ANGGUR	DIEDARKAN	-	
	

Pdt	 :	Minumlah,	sambil	ingat	dan	percayalah,	bahwa	darah	Tuhan	kita,	
Yesus	Kristus,	telah	dicurahkan	bagi	keselamatan	dunia!	

	
-	UMAT	MINUM	AIR	ANGGUR	SECARA	BERSAMA	-	

	
M.	DOA	SYUKUR		

Pdt	 :	 Mari	kita	berdoa	
Pdt+U	 :	 Allah	yang	kekal,	
	 	 kami	bersyukur	untuk	misteri	suci	Perjamuan	Kudus	ini,	
	 	 yang	di	dalamnya	
	 	 Engkau	telah	memberikan	diri-Mu	bagi	kami.	
	 	 Anugerahkanlah,	

	 	 supaya	kami	dapat	pergi	ke	dalam	dunia	
	 	 dengan	kekuatan	Roh-Mu	
	 	 untuk	bersaksi	dan	memberikan	diri	kami	bagi	sesama.	
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	 	 Kami	mohon	dalam	nama	Tuhan	Yesus	Kristus.	
	 	 Amin.	
	
	
	
	
N.	NYANYIAN	JEMAAT	–	“Mercu	Suar		Kasih	Bapa”	NKB	206:1-3			

	
(Pekumpulan	gelas-gelas	Perjamuan	Kudus)	

	
Semua	 Mercu	suar	kasih	Bapa		

memancarkan	sinar-Nya.	
Namun	suluh	yang	dipantai,	
kitalah	penjaganya.		
Pelihara	suluh	pantai	
walau	hanya	k’lip	kelap.	
Agar	tiada	orang	hilang	
di	lautan	yang	gelap.	

	
Laki-laki	 Malam	dosa	sudah	turun,	

ombak	dahsyat	menyerang.	
Banyaklah	pelaut	mengharap	
sinar	suluh	yang	terang.	

Semua		 Pelihara	suluh	pantai	
walau	hanya	k’lip	kelap.	
Agar	tiada	orang	hilang	
di	lautan	yang	gelap.	

	
Perempuan	 Peliharalah	suluhmu,	

agar	orang	yang	cemas,	
yang	mencari	pelabuhan,	
dari	mara	terlepas.		

Semua		 Pelihara	suluh	pantai	
walau	hanya	k’lip	kelap.	
Agar	tiada	orang	hilang	
di	lautan	yang	gelap.	

	
	
16.	PENGAKUAN	IMAN	

PL3	 Dengan	sikap	berdiri,	marilah	kita	mengikrarkan	pengakuan	iman	
kita	menurut	Pengakuan	Iman	Rasuli:	



 

11	
 

	

Aku	percaya	kepada	Allah,	.	.	.	
	

Duduk	
	
17.	DOA	SYAFAAT	(tanpa	Doa	Bapa	Kami)	
	
18.	PERSEMBAHAN	SYUKUR	JEMAAT	(dipimpin	PL3)	
	

a. Ajakan	Persembahan	
PL3	 :	 Saudara-saudari,	Rasul	Paulus	berkata:	
	 	 “Kami	 selalu	 mengucap	 syukur	 kepada	 Allah,	 Bapa	 Tuhan	

kita	Yesus	Kristus,	setiap	kali	kami	berdoa	untuk	kamu,	dan	
mengucap	 syukur	 dengan	 sukacita	 kepada	 Bapa,	 yang	
melayakkan	kamu	untuk	mendapat	bagian,	dalam	apa	yang	
ditentukan	 untuk	 orang-orang	 kudus	 di	 dalam	 kerajaan	
terang.”	(Kolose	1:3,12)	

	
b.	 Pengumpulan	persembahan	-	diiringi	dengan	nyanyian	jemaat	:			

	 	 	 	“Buatlah	P’litaku	T’rus	Bernyala”	KMM	109:1,2,4,5	
	
Semua	 Buatlah	p’litaku	t’rus	bernyala,	

Tuhan,	b’rikanlah	minyaknya.	
Buatlah	p’litaku	t’rus	bernyala,	
hingga	Fajar	Agung	merekah.	
Hosiana,	hosiana,	Maharaja	alam	semesta.	
Hosiana,	hosiana,	Maharaja	semesta.	

	

Laki-laki	 Buatlah	‘ku	tetap	pengikut-Mu	
dan	penjala	manusia.	
Buatlah	‘ku	tetap	pengikut-Mu	
hingga	Fajar	Agung	merekah.	

Semua	 Hosiana,	hosiana,	Maharaja	alam	semesta.	
Hosiana,	hosiana,	Maharaja	semesta.	

	

Perempuan	 Buatlah	‘ku	tetap	mengasihi,	
melayani	di	dunia.	
Buatlah	‘ku	tetap	mengasihi	
hingga	Fajar	Agung	merekah.	

Semua	 Hosiana,	hosiana,	Maharaja	alam	semesta.	
Hosiana,	hosiana,	Maharaja	semesta.	

	

Semua	 Buatlah	‘ku	selalu	percaya	
dan	tekun	hingga	akhirnya.	
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Buatlah	‘ku	selalu	percaya	
hingga	Fajar	Agung	merekah.	
Hosiana,	hosiana,	Maharaja	alam	semesta.	
Hosiana,	hosiana,	Maharaja	semesta.	

	

Berdiri	
	

c.	 Doa	persembahan	
19.	NYANYIAN	JEMAAT	–	“Yesus	Menginginkan	Daku”	KJ	424:1-3	

	
Semua	 Yesus	menginginkan	daku	bersinar	bagi-Nya,	

di	mana	pun	‘ku	berada,	‘ku	mengenangkan-Nya.		
Bersinar,	bersinar;	itulah	kehendak	Yesus;	
bersinar,	bersinar,	aku	bersinar	terus.	

	
Laki-laki	 Yesus	menginginkan	daku	menolong	orang	lain,	
Perempuan	 manis	dan	sopan	selalu,	ketika	‘ku	bermain.	
Semua	 Bersinar,	bersinar;	itulah	kehendak	Yesus;	

bersinar,	bersinar,	aku	bersinar	terus.	
	
Perempuan	 Ku	mohon	Yesus	menolong	menjaga	hatiku.	
Laki-laki	 agar	bersih	dan	bersinar	meniru	Tuhanku.		
Semua	 Bersinar,	bersinar;	itulah	kehendak	Yesus;	

bersinar,	bersinar,	aku	bersinar	terus.	
	

20.	PENGUTUSAN	
PF	 :	 Pergilah,	jadilah	terang	di	tengah	dunia!		
U	 :	 Biarlah	hidup	kami	dapat	memancarkan	terang	Kristus	secara	

nyata	dalam	kehidupan	setiap	hari,	seperti	yang	Dia	kehendaki.	
	

21.	BERKAT	
PF	 :	 “Semoga	Allah	damai	sejahtera	menguduskan	kamu	seluruhnya	

dan	semoga	roh,	jiwa	dan	tubuhmu	terpelihara	sempurna	
dengan	tak	bercacat	pada	kedatangan	Yesus	Kristus,	Tuhan	kita.	
Ia	yang	memanggil	kamu	adalah	setia,	Ia	juga	akan	
menggenapinya.”	(1Tesalonika	5:23-24)	

	U	 :	 	 “Amin”	KJ	478a	

	
	

(Umat	tetap	BERDIRI	selama	prosesi	Alkitab)	
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22.	NYANYIAN	JEMAAT	–	“Yesus	Menginginkan	Daku”	KJ	424:4	

	

Semua	 Aku	pun	ingin	bersinar	dan	melayani-Nya,	
hingga	di	sorga	‘ku	hidup	senang	bersama-Nya.		

	 	 	 Bersinar,	bersinar;	itulah	kehendak	Yesus;	
bersinar,	bersinar,	aku	bersinar	terus.	


