KEBAKTIAN DOA GII HIT SEMANGGI : 11 MARET 2020
1.
2.

Votum dan Salam
Saat Teduh

3.

Pujian Jemaat 1 : SUNGGUH INDAH
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci
Kau sahabat dan Kau dekat
Bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu
Sungguh mulia dan berharga
Reff :

Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku
Terlalu dalam untuk dimengerti…Sungguh besar
Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku
Tak terselami bagiku…Sungguh indah...

4.

Doa Pembuka

5.

Pujian Jemaat 2 : BERKAT KEMURAHAN-MU
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan
Reff :

Aku ada saat ini, semuanya kar’na kasih-Mu
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu
T’rima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.

6.

Renungan : Sdri. Devina Benlin Oswan. 7 Heavenly Virtue - Faith (Iman). Hakim-Hakim 16:23-30

7.

Pujian Jemaat 3 : TUHAN PASTI SANGGUP
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan
Tuhan Yesus s’lalu menopangmu
Jangan berhenti harap pada-Nya
Reff :

Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat ‘tuk mengangkatmu
Tuhan masih sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkanmu

End

Percayalah, percayalah, percayalah Dia ‘kan mengangkatmu

8. Doa Syafaat 1 : Ucapan syukur
9. Doa Syafaat 2 : Pengakuan Dosa, komitmen & minta kekuatan
10. Doa Syafaat 3 :
 Jemaat yang sakit – Mari kita mengingat Jemaat dan saudara seiman kita yang sedang sakit
- Kel. Robin Lisander
- Bpk. Budi Dharma – pemulihan dari sakit jantung
- Bpk. Pencil Masjuangto Gulo – ada batu di ureter
- Sdri. Allisa
- Ibu Butet Napitupulu – sakit ginjal
- Ibu Diana Julia (mama dari Sdr. Dodi)
- Ibu Hanna Silvia Irmayani – pemulihan pasca operasi tumor di kepala
- Ibu Isni Pranata – kanker paru-paru
- Ibu Sondang Berliana (kakak dari Ibu Marisi) – stroke

 Bangsa & Negara
 Gereja
 Marketplace Ministry. Sabtu, 14 Maret 2020 pk 16.00 WIB
 Kebaktian Umum 15 Maret 2020
Pengkhotbah :
KU 1-4: Pdt. Bagus Surjantoro
 Kebaktian Remaja :
Sdri. Devina Benlin Oswan
 Kebaktian Sweety Kids : Laoshi-laoshi yang melayani
 Mission Trip di Desa Kapan
 Doakan Lian dan teman-teman yang ada di Desa Kapan. Mari kita bersama dukung pelayanan mereka,
mohon Tuhan menjaga, melindungi serta memimpin setiap pelayanan yang saat ini dikerjakan.
 Berdoa untuk 10 guru dan Pak Agus (KepSek), kiranya Tuhan menjamah dan mengubahkan mereka,
bahkan boleh Tuhan pakai untuk bersama-sama membangun desa Kapan dengan takut akan Tuhan.
 Persiapan Mission Trip 2020, mohon Tuhan pimpin dan buka jalan untuk pelayanan ini, Tuhan
mengirimkan orang-orang yang mau taat dengan penuh kerelaan menjawab panggilan untuk diutus di
MT 2020, dan Tuhan juga yang perlengkapi setiap orang yang mau diutus supaya bisa
mempersiapkannya dengan selalu mengandalkan Tuhan.
Kita rindu bukan hanya desa Kapan mengalami kemajuan dalam hal ekonomi, tapi juga ada kebangunan
rohani yang membebaskan mereka dari belenggu-belenggu yang mungkin membuat banyak sekali seruan
kesedihan dan keputusasaan. Mungkin benih yang selama ini kita tabur di 3X Mission Trip dan pelayanan Lian
bersama teman-teman belum terlihat hasilnya, tapi biarlah kita tetap setia dengan penuh pengharapan menantikan
ada pemulihan disana.
Mungkin permasalahan yang sekarang dihadapi ini seolah menunjukan kalau benih itu harus mati dulu (Yoh
12:24) untuk menghasilkan tunas, bertumbuh lalu kita akan menuai buahnya kelak. Walaupun tidak mudah waktu
benih itu ada di "stage mati". Biarlah di kondisi yang tidak kita mengerti ini membuat kita selalu bergantung pada
Tuhan.
11. Doa Bapa Kami & Berkat

