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PERSIAPAN 
! Doa Konsistori 
! Pengenalan Lagu / Penjelasan Ibadah 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di Hari Minggu 

ke-V sesudah Epifania. Kita berkumpul di rumah Tuhan dengan hati 
penuh sukacita untuk memuji dan menyembah-Nya. 
Secara khusus hari ini kita mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap 
Pelkat Persekutuan Teruna GPIB yang kini berusia 36 tahun. 
Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan menjadi berkat bagi 
hidup kita. Pemberita Firman saat ini adalah ……. 

 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Salam sejahtera bagi kita semua! 

PT KMM 163 !  BAGIMU DAMAI SEJAHTERA   
 la= d    4/4    dinyanyikan oleh PT diulang oleh semua 
 
PT  Hevenu syalom, alekhem 
  Hevenu syalom, alekhem 
  Hevenu syalom, alekhem 
  Hevenu syalom, syalom, syalom alekhem! 
 
J  Bagimu damai sejah’tra 
  Bagimu damai sejaht’ra 
  Bagimu damai sejaht’ra 
  Bagimu damai, damai, dan sejahtera! 
 
P2  Patutlah kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita! 

Atas hikmat Tuhan yang memampukan kita untuk melayani-Nya! Atas 
kasih setia-Nya yang membentuk dan membina kita! 

 
PT 36 tahun Pelkat Persekutuan Teruna dibentuk dan diasuh-
 Nya,sehingga kami mampu menikmati firman Tuhan  

sesuai dengan konteks hidup kami! 
(P2 mengundang Anggota Pelkat PT bersama berdiri) 
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KJ 299 !BERSYUKUR KEPADA TUHAN  
 

   
Eks PT 36 tahun Pelkat Persekutuan Teruna mengarungi kehidupan, 

menuntun tiap teruna untuk melewati badai pada masanya. 
Karena itulah, kami bisa tetap berdiri teguh dalam iman padaNya.  

(P2 mengundang jemaat yang pernah bergabung dalam PT untuk berdiri) 
 

KJ 299 !  BERSYUKUR KEPADA TUHAN  
Bersyukur kepada Tuhan, 
bersyukur kepada Tuhan, 
sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. 

 
AJAKAN BERIBADAH  

P2 Atas kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah, 
mari kita berdiri, menghadap Tuhan, Sahabat kita yang berlimpah 
kasih setia-Nya! 

 

Menghadap Tuhan 
J KJ 6  !  HAI MASYHURKANLAH 

do= es    3 ketuk    bait 1 & 4 oleh semua 
 

Hai masyhurkanlah Allahmu kudus; 
besar namaNya maklumkan terus 
Agungkanlah Dia yang jaya megah; 
kekal dan mulia kerajaan-Nya! 

 
prosesi Alkitab dibawa memasuki ruang ibadah 
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KepadaNyalah syukur abadi! 
KepadaNyalah sembah tak henti, 
Kuasa dan hikmat, pujian merdu, 
kemuliaan, hormat, dan kasih penuh! 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan  

langit dan bumi.                                                - Mazmur 124:8 
J KJ 478a  ! AMIN  

 

 
NAS PEMBIMBING 
PF Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau 

dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.  (1 
Yohanes 3 : 18) 

 
SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan 

akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.  
2 Petrus 1:2 

J dan melimpah atasmu juga 
 

duduk 
 

PENGAKUAN DOSA 
P2 Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami,  

inilah pengakuan kami kepada-Mu: 
 

... pengakuan dosa pribadi dalam keheningan  ... 
 

 
P2 Kami mengakui kesulitan kami untuk tetap hidup dalam hikmat-Mu. 

Kami cenderung mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. 
Kami sering berlaku kasar dan tidak sopan. Kami mudah untuk 
digoda berbagai pencobaan. 
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PT Kami mengabaikan hikmat Tuhan yang telah kami dengar. 
Kami dengan mudah mengabaikan orang lain dan mementingkan diri 
sendiri. Kami cenderung mudah frustasi dan tidak mampu berdiri 
dengan teguh saat godaan datang. 

 
P2 Ampunilah kami, yang tak mampu untuk saling menjaga,  

sehingga semua orang dalam persekutuan ini tetap berada dalam 
kekudusan hidup. 
 
Ajarlah kami untuk melihat kesempatan dengan baik, sehingga kami 
tidak saling menjatuhkan, namun saling mendukung. Bukan saja bagi 
sesama kami, tapi bagi segenap ciptaan. Karena itu, Tuhan, kami 
memohon: 

 
J GB 38 ! YESUS SUMBER DAMAI  
           bait 1 – 3 oleh semua 

 
 

S’lamatkanlah kami dari kuasa dosa. 
B’rilah pada kami jiwa yang tenang. 

 
Jurus’lamat kami, hangatkanlah hati  
dan satukan kami dalam rahmat-Mu. 

 
BERITA ANUGERAH 
PF ”Marilah, baiklah kita berperkara! – firman TUHAN –  

Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih 
seperi salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, 
akan menjadi putih seperti bulu domba.” 

            (Yesaya 1 : 18) 
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PF Berdasarkan sabda Allah tersebut, selaku pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa, Putra dan Roh Kudus! 
 

J Syukur kepada Tuhan. Amin. 

GB 45  !DOSAMU DIHAPUSKAN  
do = bes    bait 1 bhs Inggris PT, bait 1 berbalasan, bait 3 semua 

 
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. 
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. 
Though they be red like crimson, they shall be as wool. 
Though your sins be as scarlet, though your sins be as scarlet 
they shall be as white as snow, they shall be as white as snow 

 
Perempuan Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 
Laki-laki  Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 
Semua  Meskipun merah bak kirmizi, ‘kan diputihkan. 
Laki-laki  Dosamu dihapuskan, 
Perempuan dosamu dihapuskan 
Semua  jadi putih dan bersih; jadi putih dan bersih 
 
Semua  Dosamu diampuni, juga dilupakanNya 
  Dosamu diampuni, juga dilupakanNya 
  Sabda Tuhanmu hai dengarlah: “Lihat padaKu” 
  Dosamu diampuni, dosamu diampuni 
  Juga dilupakanNya, Juga dilupakanNya 
 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Dosa telah dihapuskan. Untuk menjawab kasih karunia-Nya, 

mari berdiri dan mengingat Injil Matius 22: 37-40 sebagai perintah 
hidup baru bagi kita, yang menyatakan  ... 
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di 
seluruh dunia. 

J GB 384 !GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 Gloria, Gloria in excelsis Deo. 
 Gloria, Gloria, Alleluia! Alleluia!     

duduk 
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Pemberitaan Firman 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF Mari berdoa melalui pujian yang kita lantunkan: 
 
J PKJ 15 !  KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN  

 
PF Ya Tuhan, demikianlah permohonan kami. Amin 
 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan! 
J GB 394 ! HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU  
 Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu s’lamanya, haleluya! 
 Nyanyi dan soraklah! Agungkan namaNya! 
 Pujilah Tuhanmu s’lamanya, haleluya!  
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P3 Lukas 10 : 25 – 34  menceritakan: ...  

(dibacakan oleh Teruna yang sudah dipersiapkan) 
 
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya  

menetap di antara kamu dan ucaplah syukur pada Tuhan! 
 
J GB 392b !KEPADA-MU PUJI-PUJIAN   
 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. 
 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. 

duduk 
KHOTBAH   “MENJADI BERKAT” 

saat teduh pribadi 

 
Jawaban Jemaat 
(PF mengajak jemaat untuk saling bersalaman lebih dari 5 orang sambil 
mengatakan: “Aku temanmu.”) 
Setelah aktivitas selesai: 
 
J GB 284 !  DI JALAN HIDUP YANG LEBAR SEMPIT 
 do = c    6 ketuk (2x3)   bait 1 & 3 oleh semua 
  
 Di jalan hidup yang lebar sempit orang sedih mengerang. 
 Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang! 
Ref.  Pakailah aku, jalan berkatMu memancarkan cahayaMu! 
 Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat. 
  
 Seperti Tuhan  memb’ri padamu dan mengasihi dikau,  

b’ri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau!  Ref. 
 

berdiri 
 
PENGAKUAN IMAN 

duduk 
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DOA SYAFAAT 
Dibawakan oleh beberapa Teruna yang sudah dipersiapkan dengan pokok doa 
yang disesuaikan dengan konteks jemaat.  
Doa syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami dengan doksologi berdasarkan GB 
389a. 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Mari bersyukur atas kasih setia Tuhan atas kita! 
PT Mari bersyukur atas persahabatan yang Tuhan ulurkan bagi kita! 
P4 Mari bersyukur atas teladan yang Yesus berikan,  

yang mengasihi tanpa memandang siapa kita. 
PT Mari mengingat 1 Tawarikh 29:12 yang mengungkapkan ... 
P4 Mari mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan- Nya! 
 
J GB 89 !  DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN 
 do = es  , 4 ketuk    bait 1 dan 5 oleh Semua, bait 2 oleh PT 
 
Semua  Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
  Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin. 
  Amin, amin, amin, 
  Dunia ini untuk kemulian Tuhan. Amin 
 

Jemaat memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dll 

 
PT  Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
  Kita perbuat apa dengannya. Amin. Amin. 
  Amin, amin amin. 
  Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 

Kantong persembahan diedarkan 

 
Semua  Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
  Kita perbuat apa dengannya. Amin. Amin. 
  Amin, amin, amin 
  Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

berdiri 
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DOA PERSEMBAHAN 
P4 Ya Tuhan, yang sangat mengasihi kami,  

terimakasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. 
PT Terimakasih untuk persahabatan yang Engkau ulurkan bagi kami. 
P4 Inilah seluruh hidup yang kami berikan kepada-Mu. 
J Gunakanlah persembahan kami ini  untuk menyatakan 
 kemuliaan-Mu bagi dunia ini. Amin 

duduk 

 
Pengutusan  
WARTA JEMAAT 
PESAN DEWAN PT 
MARS TERUNA PELKAT PT GPIB 
 
AMANAT PENGUTUSAN       

 berdiri  
 
PF Di mana pun kita berada,  

Nyatakanlah kasih Allah bagi semua orang di sekelilingmu. 
Hidup akan memberikan kita banyak kesempatan. 
Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan kita kuasa 
untuk menyatakan kebenaran-Nya! 

 
J Kami bertekad untuk menggunakan hikmat Tuhan, sehingga kami 

mampu melakukan keteladanan orang Samaria yang murah hati: 
menggunakan kesempatan bukan untuk mempermalukan Tuhan yang 
telah memberikan kasihNya dengan cuma-cuma, tetapi menjadi 
berkat bagi sesama. 

 
PF Pergilah, nyatakanlah kasih-Nya! 

Kristus akan menjadi Penolong yang sejati! 
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J PKJ 266 !  DALAM NAMA YESUS TUHANKU 
do=e  3 ketuk   bait 1, versi Bahasa Inggris oleh PT,  

bait 1 & 2 versi Bahasa Indonesia oleh semua 
 

 
  

Dalam nama Yesus, Tuhanku 
   Sudah diampuni dosaku 
   Kusampaikan kini padamu 
   Belas kasihNya bagimu. 
  Ref Kar’na Tuhan dengan cuma-cuma beri 
   Kuasa serta kasihNya 
   Meneruskannya kita pun harus pergi 
   Sampai ke ujung dunia.  
 
  Pada Yesus kuasa semesta,  

dalam surga, dalam dunia. 
  Kusampaikan kini padamu  

besar kuasaNya atasmu.       Ref. 
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BERKAT 
PF 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. 
 

 
J GB 402c  !AMIN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tata Ibadah Hut ke-36 PT GPIB 

Hal. 12 

 




	Cover1-HUT-PT-36
	PT-Gideon-Tata Ibadah HUT ke-36-no cover
	Cover2-HUT-PT-36

