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PERSIAPAN 
 Doa Konsistori  

 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 

 Saat Teduh 

 
Ucapan Selamat Datang 

P1  Jemaat yang dikasihi Tuhan! Selamat sore! 

Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah 

di Hari Minggu IV Sesudah Epifani. Di dalam Ibadah ini kita akan 

bersyukur atas Hari Ulang Tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB.  

Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 

syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi 

kehidupan kita. Pemberita Firman dalam Ibadah ini adalah                       

Pdt. Amperiyana Nguru  

 

Ungkapan Situasi         
 
P1 Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juruselamat dunia nyata 

kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik 

yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan 

yang terus menerus dikerjakan oleh Roh Kudus, yang telah 
dilimpahkan-Nya bagi kita umat manusia. 

  
PPT Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan 

kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia didalam 
Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan 

menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi 
yang melakukan kebenaran oleh karena nama-Nya. Kuasa-Nya 

menggerakkan hidup kita untuk melakukan misi-Nya yaitu mengasihi 

setiap makhluk ciptaan-Nya, dari dahulu hingga sekarang, selama 38 
tahun. 

       
MENGHADAP TUHAN 

 
P1 Jemaat, Marilah berdiri menghadap Allah,  

Yang kasih setia-Nya tidak berkesudahan! 

Nyanyian Jemaat GB 12 : 1 & 2 

 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”  do=d 4/4 
 

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 
marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 
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2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 

Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 
T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 

Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

Votum  

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan  
PF+J yang menjadikan langit dan bumi  

  1    .      1   
                        A    -   min   

 

Nas Pembimbing:      1 Korintus 13:3 
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan 

menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, 
sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 

Salam  

PF Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu  
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.  

II Petrus 1:2 
J dan melimpah atasmu juga  

 

Nyanyian Jemaat KMM 43 “MARI BERNYANYI SERTAKU”      la=d 4/4 
 

 Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan Haleluya, Amin 

 Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. 

 Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. 
 Dia selamanya Sumber kurnia, Pujilah! 

 Pujilah atas karya-Nya, pujilah Dia yang menang. 
 Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. 

 Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah. 
 Dan ahli waris-Nya dalam Putra-Nya. Pujilah! 
 

Doa Hari Ini                             duduk  

P1 Mari berdoa....  

 Allah yang setia memelihara persekutuan kami, kami bersyukur untuk 

para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di Persekutuan Teruna. 
Namun kami sadar bahwa sering kali kami kurang di dalam 

pengajaran sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu 
untuk melihat selebtik, selebgram dan youtuber daripada membaca 

firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami, kami malah lebih sibuk 

menghabiskan waktu dengan mem-posting kebaikan di dunia maya 
bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh 

Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami 
sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk  
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mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-

Mu. 

 Ya Allah, Engkau telah memercayakan teruna untuk kami layani. Ajar 

kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, 
bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan 

Engkau ya Kristus sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, 

meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami dan 
mengganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni 

kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan 
kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri bahkan 

menjadikan diri kami aktor bukan seorang hamba yang rendah hati. 

 Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus, 
kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu guna menyinari kehidupan 

masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus 
bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk 

terus menolong kami, ya Allah. Amin.  

 

Nyanyian Jemaat GB 44 : 1 & 2 “MENGALIR DALAM HATIKU” do = as 6/8 
 

1. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 

'Ku nyanyikan damai besar; anug'rah kasih Allah. 
 

Reff: 
Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 

betapa besar kasih-Nya;anug'rah kasih Allah. 
 

2. Di salib Yesus Tuhanku, 'ku dapatkan damai penuh 
dan itulah dasar teguh; anug'rah kasih Allah. Reff: 

 

PELAYANAN FIRMAN 

Saat Teduh  

(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah) 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF Mari berdoa: 
 (dinyanyikan oleh PF) KJ 59:1 ”Bersabdalah, Tuhan” 

 Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. 
 Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. 

 

Pembacaan Alkitab 
 
PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan 

dari Alkitab: Haleluya!  
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J  Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu  GB 394 
 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,  

pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

P1 Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Markus 10:17-22  
(dibacakan oleh salah satu Teruna Eka) 

 
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya  menetap di 

antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 
 

J  Kepada-Mu Puji-Pujian GB 392a 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
duduk  

Khotbah 

Saat Teduh  

(Jemaat dimohon hening, merenungkan Firman Allah yang baru disampaikan) 

JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons GB 68 : 1 & 2  
“HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA”             do=e 4/4 

1. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, 
dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, 

Yesus hidup dalamku 
 

2. 'Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, 

dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, 
dalam Yesus hidupku. 

 

Pengakuan Iman                                                            berdiri  

       duduk  

Doa Syafaat   
Beberapa pokok doa dipimpin oleh Teruna Dwi. Selanjutnya oleh PF.  

Doa syafaat diakhiri dengan Doa Bapa kami dengan Doxologi versi GB 389a
  

Pengucapan Syukur 

 Ajakan Memberi 

P2  Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. 

PT  Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya 
yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih setia-Nya 
ditunjukkan-Nya dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
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P2  Firman Tuhan dalam Nas Alkitab 1 Tawarikh 29:17a yang 

menyatakan …… 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

Nyanyian Persembahan GB 84 : 1 & 2 

 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”             do=f 4/4 
 

1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; 
‘ku berikan dari hatiku, terimalah. 

‘Ku persembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku. 
Kiranya berkenan di hadirat-Mu 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga dan 

dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke rek Gereja. 

Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung ke Rekening Panitia 

Renovasi --- 
 

2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 

Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 

Pakailah diriku turut maksud-Mu. 
 

Doa Syukur                  berdiri  

P2 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur 

Tuhan Yesus, terimakasih karena kasih-Mu kami telah 
 diselamatkan. 

PT Terimakasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan 
kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. 

J Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami 

menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan 
kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. 

           duduk  

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat  

Video Pesan HUT ke-38 Pelkat PT GPIB 

Mars Pelkat PT GPIB 
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Amanat Pengutusan                                                          berdiri  

PF Jemaat, pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. 

Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata mupun dunia digital. 
Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup 

dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala 

keegoisan diri dan melayakkan kita merima hidup yang kekal.  

Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, 

Tuhan akan selalu menolong kita.  
 

Nyanyian Jemaat  GB 116 : 1 & 2 

 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T'RANG”        do=d 4/4 

1. Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang  
agar seluruh dunia memuji-Nya. 

Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,  
agar terang-Nya makin jauh tersebar. 

 

Reff: 

Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 

ingatlah Kristus minta darimu; 
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 

supaya dunia mengagungkan nama-Nya 
 

2. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya,  
bagi semua orang yang berkesah. 

Jadikan firman-Nya pelita bagimu,  
agar hidupmu jadi saksi teguh. Reff: 

 

Berkat 

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

“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.”  (Bil. 6:24-26) 

 

J Amin  GB 402c  “AMIN”         do=f   4/4 MM+112 

 

-Saat Teduh- 
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 
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