GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Tata Ibadah Hari Minggu IV Sesudah Epifani
&
Syukur HUT ke-39 Persekutuan Teruna GPIB

“Diutus Melayani”
(Lukas 10:1-12)

Minggu, 30 Januari 2022

PERSIAPAN
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes
 Doa Konsistori
 Saat Teduh
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter bertugas GPIB
Jemaat PANCORAN RAHMAT DEPOK mengucapkan selamat pagi,
selamat datang dan selamat beribadah dalam Ibadah Hari Minggu IV
sesudah Epifani. Dalam Ibadah Minggu ini, kita juga merayakan
kebaikan Allah dalam karya-layan Pelayanan Kategorial Persekutuan
Teruna yang ke-39.
Tema Ibadah hari ini adalah “Diutus Melayani” Pemberita Firman
dalam ibadah saat ini disampaikan oleh Penatua Hendry Ririhena

--saat teduh diiringi instrument music--

UNGKAPAN SITUASI
P2
Adapun iman kita adalah iman yang berpusat pada Yesus Kristus dan
karya salib-Nya yang menganugerahkan kita keselamatan dan hidup
kekal. Oleh anugerah Kristus kita memiliki hidup yang benar, tahu
kemana arah dan tujuan serta tidak lagi berjalan didalam kegelapan.
Perbuatan baik menjadi ucapan syukur yang senantiasa harus kita
lakukan karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri melainkan
untuk sesama kita sebagaimana Kristus mati bukan untuk diri-Nya
melainkan untuk kita manusia yang berdosa.
PPT

Kita juga diutus Tuhan untuk mengerjakan apa yang sudah
dikerjakan-Nya. Roh Tuhan ada pada kita dan kita diberikan kuasa
untuk masuk ke tengah-tengah serigala sembari mewartakan kasih
dan keadilan Tuhan, menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian,
menjadi kegembiraan bagi mereka yang sedang lara dan menjadi obat
bagi mereka yang terluka. Tidak usah takut karena Allah senantiasa
menjaga dan memelihara kita sebagaimana Dia juga telah memelihara
Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna GPIB selama 39 tahun dan
akan terus memelihara sepanjang tahun di depan.

P2

Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan
keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan
dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air
yang murni (Ibrani 10:22). Jemaat, marilah berdiri, menyambut
Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Hal. 2

MENGHADAP TUHAN
Nyanyian Jemaat  GB 24:1&3 MARI MENGHADAP ALLAH
P. Lagu
Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu.
Bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira.
Kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya,
Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya.
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!
---- Prosesi Alkitab dibawa masuk -----

Jemaat

Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda.
Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati
agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya.
Firman Tuhan yang dib'ritakan menjadi berkat bagimu
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!

VOTUM
PF
“Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit
dan bumi.” (Mazmur 124:8)
J
A - min.
NAS PEMBIMBING
PF
Nas Pembimbing yang melandasi persekutuan ini terambil dalam Injil
LUKAS 10 : 1 - 3 yang menyatakan...
SALAM
II PETRUS 1 : 2
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.
J
DAN MELIMPAH ATASMU JUGA
Nyanyian Jemaat GB 276:1&2 ADA INTAN CEMERLANG
P. Lagu

Hal. 3

Jemaat

Banyak jiwa mengeluh dalam dosa terjerat;
bagai intan yang redup angkat dan murnikanlah

Refrein

Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu;
jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu.
duduk 

DOA HARI INI
P2 Mari berdoa....
Sungguh kami merasakan pemeliharaan Allah yang tak berkesudahan
untuk Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna GPIB. Kami bersyukur
bahwa Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan dan membawa
kami masuk pada terang-Mu yang ajaib, yang menunjukkan kepada kami
arah dan langkah tujuan kami. Ketika kami berada di masa sulit selama
pandemi, Engkau tetap memampukan kami untuk bersekutu dan
bersukacita. Kami bersyukur untuk para teruna yang setia hadir di IHMPT,
setia mendengarkan firman-Mu, tekun belajar dan menjadi kebanggaan
bagi keluarga. Namun kami disadarkan bahwa kami harus keluar dari
tembok gereja dan tembok keluarga. Memberikan telinga, tangan, kaki
bahkan diri kami untuk mereka yang masih berjuang di dalam kegelapan,
untuk mereka yang kesepian dan depresi, mereka yang meratap dalam
penyesalan karena kesalahan-kesalahan masa lalu, terperangkap dalam
racun narkoba, terbelenggu dalam seks bebas dan pornografi.
Ampuni kami yang terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Kami lalai
mengajarkan kepada teruna-teruna kami bahwa mereka juga adalah
utusan-utusan Allah yang dipakai untuk melaksanakan visi dan misi Allah
sesuai potensi dan konteks di mana mereka berada. Ampuni kami kalau
para teruna kami lebih sering menghabiskan waktu bersama Netflik,
stalking para idola, melihat konten-konten para selebtik, selebgram dan
youtuber daripada mempedulikan mereka yang perlu ditolong. 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 utusan-utusan
dan influencer-influencer Allah mewartakan kasih dan keadilan Allah,
menolong dan merawat serta bersahabat bagi mereka yang
membutuhkan.
Ya Allah, ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam
pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami
menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh hidup dan ibadah kami,
serta mengganggap orang lain lebih utama dari diri kami.
Hal. 4

Ya Allah Rahmani, inilah kami orang-orang yang telah ditebus, kami siap
diutus untuk melakukan misi-Mu guna mewartakan kasih dan keadilan-Mu
di dunia ini, sehingga semakin bertambah bilangan orang percaya yang
memuliakan Bapa di Surga. Amin
Nyanyian Jemaat  KJ 26:1 MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU
Jemaat
Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus

Refrain

Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

Saat Teduh

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
Mari berdoa:
(dinyanyikan oleh PF) KJ 59:1 ”BERSABDALAH, TUHAN”
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.

Amin.

Pembacaan Alkitab
PF
Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan:
Haleluya!
Nyanyian Jemaat GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya!
P2

Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil LUKAS 10 : 1 - 12 yang
menyatakan... (dibacakan oleh salah satu Teruna Eka)

P2

Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap
diantara kamu dan ucaplah syukur pada Allah.

Nyanyian Jemaa  GB 392a KEPADA-MU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
KHOTBAH

duduk 

Saat Teduh

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

Hal. 5

JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons KJ. 428:1&6 LIHATLAH SEKELILINGMU
P. Lagu
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!
Jemaat

Refr:

Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!

A-PT

Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu?
Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia.

Refr:

Semua

PENGAKUAN IMAN RASULI
DOA SYAFAAT
PF
J
PF

berdiri 
duduk 

(Beberapa pokok doa oleh Teruna Dwi, Selanjutnya oleh PF)

. . . . Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,
DENGARKANLAH DOA KAMI!
Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:
PF+J Bapa kami yang di sorga…diakhiri doksologi GB 389a
PENGUCAPAN SYUKUR
Ajakan Memberi
P3
Mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima.
A-PT

Mari mempersembahkan hidup kita menjadi utusan-utusan Tuhan
karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih
setia Tuhan menggerakkan kita memberikan pertolongan kepada
mereka yang membutuhkan.

P3

2 Korintus 8:12 yang menyatakan: …
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara

Nyanyian Persembahan GB 84:1&2 INILAH UNGKAPAN SYUKURKU
Jemaat
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
(kesempatan memberi persembahan)

Hal. 6

Jemaat

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.
berdiri 

Doa Syukur
P
Tuhan Yesus, terimakasih karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang
kekal.
A-PT

Ya Allah, Terimakasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada
kami guna menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu melakukan visi dan misiMu kepada mereka yang terhilang dan tidak tahu kemana arah serta
tujuan. Terima kasih Engkau telah memakai kami dengan segala
kekurangan dan kelemahan kami.

Jemaat

Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami
menjadi berkat untuk sesama dan selalu bersedia
mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar
kami demi kemuliaan-Mu. Amin.
duduk 
PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
PESAN MAJELIS SINODE DALAM RANGKA HUT KE-39 PELKAT PT GPIB
P-PT
...

MARS PELKAT PT GPIB

berdiri 
AMANAT PENGUTUSAN
PF
Pergilah, jadilah utusan-utusan Allah. Wartakan kasih dan keadilanNya
bukan hanya dalam dunia maya melainkan juga dalam dunia nyata.
Pergilah, karena sesungguhnya Allah mengutus kita seperti anak
domba ke tengah-tengah serigala. Ingatlah, Tuhan akan selalu
menolong dan menyertai kita.
Nyanyian Jemaat  GB 115: 1&2 UTUSLAH KAMI
A-PT
Utuslah kami masuk dalam dunia ini
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu;
membawa damai dan terang-Mu yang abadi,
menabur kasih bagi dunia yang resah.

Hal. 7

Jemaat

Refr:

Utuslah kami jadi saksi yang setia,
membawa kabar sukacita yang abadi,
supaya dunia mengaku dan percaya;
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus‟lamat dunia.

Jemaat

Berilah kami hati tulus melayani,
menolong orang-orang berbeban berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia
untuk nyatakan kasih bagi dunia.

Reff:
Berkat
PF
...
J

Amin GB 402c

…tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar

Hal. 8

