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Seluruh jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum masuk dalam ibadah 

marilah kita lakukan beberapa hal di bawah ini : 

1. Persiapkan diri dulu sebelum berangkat ke gereja dengan berpakaian rapi dan  

membawa kitab suci. 

2. Datanglah ke Rumah Tuhan sedini mungkin atau paling lambat 15 menit 

sebelum Ibadah dimulai. 

3. Bersaat teduhlah ketika duduk dan memfokuskan diri kita untuk menyembah 

kepada Tuhan. 

4. Pastikan Anda beribadah dengan khidmat, khusuk, dan menjaga ketenangan 

hingga Ibadah berakhir. 

5. Setiap pelayan Tuhan yang bertugas harap berpakaian rapi dan 

bersepatu. 
 

Ayat emas : 

Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah! M.enghampiri untuk 

mendengar adalah lebih baik dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan 

oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu, bahwa mereka berbuat jahat. 

(Pengkhotbah 4 : 17). 

 

 

GKT HOSANA Pusat : 和散那總堂 

1) Selamat Datang 

• Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di 

gereja kami. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk tetap beribadah 

di tempat kami, apabila belum mempunyai tempat ibadah yang tetap. 

2) Ucapan Terima Kasih 致謝 

• Kepada N.N. yang telah memberikan konsumsi untuk perjamuan kasih pada 

hari ini di Kebaktian Umum I. Tuhan memberkati. 

• Kepada Kel. Bpk. Siek Yu Ming yang telah memberikan konsumsi untuk 

perjamuan kasih pada hari ini di Kebaktian Umum II. Tuhan memberkati. 

• Kepada Kel. Bpk. Amanto yang telah memberikan konsumsi untuk 

perjamuan kasih pada hari ini di Kebaktian Umum III. Tuhan memberkati. 

• Kepada Ibu Siu Ling yang telah mempersembahkan Bunga Mimbar pada 

hari ini. Tuhan memberkati. 

• Persembahan Bunga Mimbar Minggu depan Ibu Tan Ay Lan. 

3) Ulang Tahun 

• Jemaat yang berulang tahun  pada  tanggal 04 –10 Februari 2018 :                            

- Ibu Megahwati B (04/02)                 - Sdr. Sergio Febrian (04/02) 

- Ibu Tan Suk Tuan (08/02)                - Sdr. Stefan Wilson Halim (08/02) 

- Ibu Felicia (09/02) 

Segenap Hamba Tuhan, Majelis, Pengurus dan jemaat mengucapkan selamat 

ulang tahun. Kiranya selalu sehat dan setia dalam Tuhan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


