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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 

 Doa para Presbiter betugas di konsistori 

 Saat Teduh 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu dan 

Selamat Beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun setiap 

keluarga yang beribadah di rumah melalui channel youtube saat ini. Dalam 

ibadah ini, kita akan bersyukur atas Hari Ulang Tahun ke-61 tahun Pelayanan 

Kategorial Pelayanan Anak GPIB.  

 Pemberita Firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pdt, Melkianus Nguru.  

Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. 

 

UNGKAPAN SITUASI  (Pelayan PA) 

Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan yang 

terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. 

Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan 

kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik PA.  Kami juga 

bersyukur dalam usia 61 tahun Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak GPIB 

boleh merayakan ulang tahun di hari ini. Semua karena Tuhan Yesus yang 

adalah Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun dan menyertai kami untuk 

menjadi Gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia.  

 
♫  MARS PELKAT PA  “Gereja Yang Melayani” 

 

--- berdiri  

AJAKAN BERIBADAH         

P2 Jemaat, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. 
 

 
 

Jemaat   KJ 3/KC 13 : 1, 3     “Kami Puji Dengan Riang”        do = g 
1. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar,  

bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar.  

Kabut dosa dan derita, kebimbangan t’lah lenyap.  

Sumber suka yang abadi, b’ri sinar-Mu menyerap. 
 

--- Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah --- 
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2. Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinar-Mu.  

Para malak, tata surya naikkan puji bagi-Mu.  

Padang, hutang dan samud’ra, bukit, gunung dan lembah,  

margasatwa bergembira ‘ngajak kami pun serta. 
 

V O T U M 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 
 

NATS PEMBIMBING                       Matius 19:13a 

PF “Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan 

tangan-Nya atas mereka dan mendoakan mereka;” 
 

S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus  menyertai kamu. 

J Dan menyertaimu juga 

 

Jemaat   KC 20 : 1     “Bapa Di Sorga Mengasihiku”  do = g 

1. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur! 

Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat kubaca dalam Alkitab 

Refrein :  Kasih Tuhanku sungguh besar,  

 sungguh besar, sungguh besar. 

 Kasih Tuhanku sungguh besar,  

 kasih-Nya padaku. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P2  Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. 

Ya Allah Tritunggal kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur 

meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru 

dalam beribadah namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. 

Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan 

menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu 

bersyukur dalam setiap keadaan termasuk ketika saat ini kami bersyukur 

untuk 61 tahun Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak. Kiranya kasih Allah 

terus melingkupi kehidupan kami. Amin.  
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

JAWABAN UMAT 

Jemaat  GB 52 : 1       “Hai, Dengarlah Anakku”      la = c 

Refrein : Hai, dengarlah anakku nasihat yang dib’rikan orang tuamu,  

  kar’na panjang umurmu serta sejaht’ra ditambahkan padamu. 

1. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu.  

Tuliskanlah itu dalam hatimu serta kalungkan itu pada lehermu.  

Refr:... 
 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF . . . . . . . . . . . . . .  
 

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

PF  Umat Tuhan, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat   KMM 41/KC 127 “HALELU, HALELU”  do = a 

Halelu, halelu, halelu, haleluya, puji Tuhan! (2x) 

Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya! 

Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan! 
 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 : 12-17 yang mengatakan : . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   KJ 474  “Kepadamu Puji-Pujian”  do = g 

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

---- duduk  

KHOTBAH    

---- saat teduh ---- 
 
 

 
Jemaat   KJ 422/KC 265 : 1-2  “Yesus Berpesan”    do = g   

1. Yesus berpesan: dalam malam g’lap, kamu harus jadi lilin gemerlap. 

Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini, bersinarlah! 
 

2. Yesus berpesan: Bersinarlah t’rang, lilinmu kulihat malam dan siang.  

Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah! 
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PENGAKUAN IMAN               (berdiri / duduk ) 

PF Jemaat, untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 

kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 

masing-masing orang berkata : Aku percaya . . . . .  

 

DOA SYAFAAT   

PF . . . . . . . .   (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 

 

KESAKSIAN PUJIAN  

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab 1 Tesalonika 5 : 18 yang 

menyatakan: “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”. 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil) 
 

Jemaat   GB 78 : 2  “Yesus Kristus, Sumber Hidup”       do = as 

Refrein: Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat Dialah! 

 Dalam t’rangNya ada hidup; puji Dia s’lamanya! 

2. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh;  

 dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Refr: ... 
 

~ Para Presbiter memberikan persembahan, setelah itu disusul oleh jemaat ~ 
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P E N G U T U S A N 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P3 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang 

baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapkan rasa syukur kami 

melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang 

menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya 

Tuhan dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian 

di gerejaMu. Amin. 

 

 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P3 . . . . . . .  
 

PESAN HUT Ke 61 PELKAT PA GPIB 
 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat Firman Tuhan 

yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. 

 

Jemaat   KJ 424/KC 233 : 1  “Yesus Menginginkan Daku”  do = f   

1. Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,  

Dimanapun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya. 

 Refrein:  Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus 

  bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 
 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

 TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

  dan memberi engkau kasih karunia; 

 TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

  dan memberi engkau damai sejahtera. 

 
Jemaat    GB 402a  “A m i n” 
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MARS PELKAT PA 
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