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01.  PEMBUKAAN : 
P : Selamat hari Minggu bagi saudara sekalian.  Melalui Minggu 

ROGATE yang berarti BERDOA, kita diarahkan dengan topik 
DOA ORANG BERIMAN. Bersukacitalah memuji TUHAN 
ALLAH dalam kerendahan hati dan kesetiaan, kita bernyanyi.  

 

02. Bernyanyi KJ No. 8 : 1 – 2  “BAGIMU TUHAN, NYANYIANKU” 
❖ BagiMu, Tuhan, nyanyianku, kar'na setaraMu siapakah? 

Hendak kupuji Kau selalu; padaku Roh Kudus berikanlah, 
Supaya dalam Kristus, PutraMu, kidungku berkenan kepadaMu.                  
                                              (Berdiri) 

❖ O tuntun aku ke PutraMu, agar padaMu 'ku dituntunNya: 
dan RohMu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, 
sehingga kurasakan damaiMu dan kuungkapkan dalam kidungku.                                                

 

03. VOTUM – INTROITUS – DOA :  
P : Di dalam Nama Allah Bapa dan Nama AnakNya Tuhan Yesus 

Kristus, dan Nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan 
bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan 
Kabarkanlah hal ini; Siarkanlah    itu sampai keujung bumi ! 
Katakanlah: "Tuhan telah menebus Yakub, hambaNya !" 
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, 
mazmurkanlah kemuliasn namaNya, muliakanlah Dia dengan 
puji-pujian! Haleluya. 

J :  (Menyanyikan): Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
P : Marilah kita berdoa: Ya Tuhan Allah Bapa yang Mahakuasa 

Hanya karena kasihMu kami sekarang dapat berkumpul dan 
berdoa kepadaMu. Dalam FirmanMu Engkau berjanji bahwa 
di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaMu di 
situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, 
genapilah janjiMu, dengarlah doa permohonan kami ini. 
Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan 
kebenaranMu serta pengharapan akan hidup yang layak, di 
dalam AnakMu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.  (Duduk) 
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04. Bernyanyi KJ No. 460 : 1  “JIKA JIWAKU BERDOA” 
❖ Jika jiwaku berdoa kepadaMu, Tuhanku, 

ajar aku t'rima saja pemberian tanganMu dan mengaku, 
s'perti Yesus di depan sengsaraNya: 
Jangan kehendakku, Bapa, kehendakMu jadilah. 
 

05. HUKUM TAURAT:   
P : Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 

ROGATE hari ini, tertulis dalam Roma 12 : 12; 
“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam 
kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!” (Marilah kita 
berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita) 

J : Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang 
sesuai dengan hukumMu. Amin.  

 

06. Bernyanyi KJ No. 41 : 3, 4   “TERBUKALAH SORGA” 
❖ Pergilah padaNya, engkau yang lelah: 

bebanmu diangkat, hatimu lega. 
Bebanmu diangkat, hatimu lega.        (Berdiri) 

❖ Meskipun dosamu teramat keji, 
dengan darah Yesus kau suci bersih. 
Dengan darah Yesus kau suci bersih.  
 

07. DOA PENGAKUAN DOSA:  
P : Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita 

dihadapan Allah, kita berdoa : Ya Tuhan Allah Bapa kami 

yang Mahaknasa dan Pengasih. Engkau tidak berkenan 

kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan 

kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang 

benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon 

kepadaMu jauhkanlah kami dari segala murka dan hukumMu. 

Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup 



3 

 

di dalam kasihMu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami 

tetap kuat dan kokoh di dalam AnakMu Yesus Kristus Tuhan 

kami. Amin . 

                            (----- Instrumen ------)  
P : Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita:  Demikian 

Firman Tuhan: Tetapi engkau mendapati Aku dengan 
dosamu, engkau menyusahi Aku dengan kesalahanmu. Aku, 
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh 
karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. 
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. 

J : Amin               (Duduk) 
 

08. Bernyanyi KJ No. 403 : 2  “HUJAN BERKAT 'KAN TERCURAH” 
❖ Hujan berkat 'kan tercurah, hidup kembali segar. 

Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar. 
Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!  

 
09. E P I S T E L : 

P : Firman Tuhan yang menjadi  Epistel  Minggu ROGATE hari ini, 

tertulis dalam 1 Samuel 1 : 9 – 18, Pada suatu kali, setelah 

mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, 

sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci 

TUHAN, 

J : dan dengan hati pedih ia berdoa kepada TUHAN sambil 

menangis tersedu-sedu. 

P : Kemudian bernazarlah ia, katanya: “TUHAN semesta alam, jika 

sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu 

ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu 

ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak 
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laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk 

seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh 

kepalanya.” 

J : Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan 
TUHAN, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu; 

P : dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya 
bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak 
kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 

J : Lalu kata Eli kepadanya: “Berapa lama lagi engkau berlaku 
sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari pada 
mabukmu.” 

P : Tetapi Hana menjawab: “Bukan, tuanku, aku seorang 
perempuan yang sangat bersusah hati; anggur ataupun 
minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku 
mencurahkan isi hatiku di hadapan TUHAN. 

J : Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan 
dursila; sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku 
berbicara demikian lama.” 

P : Jawab Eli: “Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan 
memberikan kepadamu apa yang engkau minta dari pada-Nya.” 

J : Sesudah itu berkatalah perempuan itu: “Biarlah hambamu 
ini mendapat belas kasihan dari padamu.” Lalu keluarlah 
perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram 
lagi. 

P : Demikian Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang 
mendengarkan Firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam 
hatinya. Amin. 

 
 

10. Bernyanyi KJ No. 454 : 1 – 2 “INDAHNYA SAAT YANG TEDUH” 
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❖ Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapaku: 
kunaikkan doa padaNya, sehingga hatiku lega. 
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar; 
'ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.      (Berdiri) 

❖ Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. 
Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. 
Bersama orang yang kudus kucari wajah Penebus; 
Dengan gembira dan teguh kunanti saat yang teduh.    

 
11. PENGAKUAN IMAN PERCAYA: 

P : Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, 
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita 
bersama-sama mengucapkannya :  

J : Aku Percaya…..  (Duduk) 
 

12. WARTA JEMAAT 
 
13. Bernyanyi KJ No. 452 : 1 – 2 “NAIKKAN DOA TAK ENGGAN”    

❖ Naikkan doa tak enggan; Yesus pasti berkenan. 
Doa itu p'rintahNya: Ia tak menolaknya.     

❖ Maharaja Dialah, tak terbatas kuasaNya: 
minta saja apapun; pasti sanggup Tuhanmu! 
 

14. KHOTBAH:  1 Yohanes 5 : 1 – 5   
 
15. Bernyanyi KJ No. 417 : 1--      “PUJI TUHAN, HALELUYA” 
                                                                                        (Pers. Ia, Ib, II Pusat) 

❖ Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu; 
kuatirmu semua ditanggungNya penuh. 
Sedangkan angin lalu dituntun tanganNya, 
Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya.    === Musik === 

❖ Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu; 
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niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh. 
Usahamu sendiri takkan menolongmu; 
Tuhanmu mengingini doamu yang tekun.        === Musik === 

❖ Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal 
yang baik bagi kami di dalam tiap hal. 
Setia Kaulakukan maksudMu yang tetap; 
Terwujudlah semua sempurna dan lengkap.    === Musik === 
                          

16. PENUTUP:  (Berdiri) 
P : Marilah kita mendoakan persembahan kita: Ya Allah Bapa 

kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah 

sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan 

kami masing-masing. Sebahagian dari pada karunia itu, kami 

serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. 

Terimalah dan berkatilah persembahan umatMu ini, agar 

dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan 

kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk 

mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami 

peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur 

kepadaMu di dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.  

J : (Menyanyikan) BN HKBP No. 204: 2   TUHAN KARUNIAMU  
❖ Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua 

Nyawa juga hidupku, harta milikku semua 
‘Ku serahkan pada-Mu untuk s’lama-lamanya 

P : Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu datanglah 
kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. 
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang 
secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami 
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah 
kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam 
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.  
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J : (Menyanyikan): 
❖ Karena Engkau punya Kerajaan dan Kekuasaan  

Dan Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 

P : Berkat ! 

J : (Menyanyikan ) Amin… Amin… Amin. 
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