MINGGU, 07 AGUSTUS 2016
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB

“Talenta Dari Tuhan Sungguh Ajaib”
Pdt. Merry R. Malau
(Jemaat berdiri)

I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
Pnt : “Bersyukurlah kepada
TUHAN,
perkenalkanlah perbuatan-Nya di
(Mazmur 105:1).

serukanlah
nama-Nya,
antara bangsa-bangsa!”

BERSYUKURLAH PADA TUHAN
PKJ. 7:1-3
Syair dan lagu: Jerry Silangit 1995

do = c, 4 ketuk
1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya!
Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah!
Refrein:
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
2. Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur,
kar’na Engkau Mahabaik, setia dan benar.
Refrein.
3. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku,
dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya!
Refrein.
1.2. Votum dan Salam
PF : Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh
Kudus.
J
: (menyanyikan KJ. 478c: AMIN 3x).
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PF
J

: Tuhan beserta saudara-saudara !
: Dan beserta saudara juga.

(Jemaat duduk)

1.3. Talenta Dari Tuhan Sungguh Ajaib
PF : “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya,
menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan
perempuan diciptakan-Nya mereka.” (Kejadian 1:27).
J
: “Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat
dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar
menyadarinya.” (Mazmur 139:14).
PF : Setiap orang itu ajaib, istimewa dalam balutan talenta dari
Pencipta, agar citra Pencipta terpancar darinya.
ISILAH MATAKU DENGAN CITRA SALIBMU
PKJ. 270
Syair dan lagu : Fill my eyes, oh my God, Ken Chant 1990, terj. Yamuger 1999

do = c, 3 ketuk
Pria :
Isilah mataku dengan citra salib-Mu;
dengan kasih-Mu penuhi hatiku.
Isilah mulutku dengan syukur pada-Mu:
hidupku seluruhnya milik-Mu.
Wanita :
Isilah mataku dengan citra salib-Mu;
dengan kasih-Mu penuhi hatiku.
Isilah mulutku dengan syukur pada-Mu:
hidupku seluruhnya milik-Mu.
Bersama-sama :
Isilah mataku dengan citra salib-Mu;
dengan kasih-Mu penuhi hatiku.
Isilah mulutku dengan syukur pada-Mu:
hidupku seluruhnya milik-Mu.
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1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
PKJ. 40:1-2
Syair dan lagu : Helena Salamate Joseph

do = f, 4 ketuk
1. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
2. Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bersyukur, bergemar, dan berbahagia.
(Jemaat berdiri)
1.5. Berita Anugerah
PF : “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang
dosanya ditutupi! Berbahagialah manusia, yang kesalahannya
tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!”
(Mazmur 32:1-2).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
MARI, KAWAN-KAWAN, NYANYI GEMBIRA
PKJ. 16:1-2
Syair dan lagu : Come on, everybody, sing a song of joy, terj. Yamuger 1999

do = f, 4 ketuk
Refrein:
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
gembira mengikuti bunyi lagunya.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
supaya isi dunia mendengarkannya.

4

1. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan suka-Nya
maklumkan nama Yesus.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!
Refrein.
--------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------2. Suka bagai t’rang surya, suka bagai embun,
suka bagai pelangi,
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!
Refrein.
(Jemaat duduk)
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan Alkitab
PF : Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 139:13-16.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun
aku dalam kandungan ibuku. 14 Aku bersyukur kepada-Mu oleh
karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan
jiwaku benar-benar menyadarinya. 15 Tulang-tulangku tidak
terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang
tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling
bawah; 16 mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabMu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada
satupun dari padanya.
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PF
J

: Demikianlah pembacaan Firman Tuhan, yang berbahagia adalah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan memeliharanya.
Haleluya!
: (menyanyikan) Haleluya 3x.

2.3. Persembahan Talenta
Kebaktian I & IV
: Ping Ping
Kebaktian II & III
: Michael Anthony
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2.4. Khotbah : “Talenta Dari Tuhan Sungguh Ajaib”
2.5. Saat Hening
2.6. Persembahan Pujian
Kebaktian I-II
: PS. Biduan Sion
Kebaktian III
: PS. Imanuel
Kebaktian IV
: PS. Efrata
2.6. Pengakuan Iman
(Jemaat berdiri)
Pnt : Bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa
yang akan datang, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman
percaya kita, seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya…
2.7. Doa Syafaat

(Jemaat duduk)
III. PERSEMBAHAN SYUKUR

3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberi
persembahan. Memberi, sebab kita merasa menerima begitu
banyak hal dari Tuhan. “Karena siapa yang mempunyai,
kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya.”
(Markus 4:25).
AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN
PKJ. 145:1-3.
Syair dan lagu : Esti W. Kristofera

do = bes, 4 ketuk
1. Aku melangkah ke rumah Tuhan
dalam iringan umat Kristus,
‘Ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu,
yang sungguh banyak kepadaku.
Refrein:
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas berkat-Mu yang Kaulimpahkan.
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas kasih-Mu yang Kaucurahkan.
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2. Aku bersujud di hadirat-Mu;
kubawakan persembahanku.
Kuhaturkan kepada-Mu, Tuhan,
kiranya Kau menerimanya.
3. Aku serahkan hasil karyaku,
harta, tenaga, serta waktu.
Dari tangan-Mu jua asalnya,
bagi kemuliaan-Mu, Bapa.
3.2. Doa Syukur

(Jemaat berdiri)
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Nyanyian Pengutusan
TALENTAKU UNTUK-NYA
Lirik dan lagu oleh Debbie Kristianto

do = e
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4.2.
PF
J
PF
J
PF
J

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : 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. AMIN.
J
: (menyanyikan) Haleluya 5x. Amin 3x.
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