GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
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TATA IBADAH
HARI MINGGU IV SESUDAH PENTAKOSTA,
PERJAMUAN KUDUS & SYUKUR HUT KE-25 YADIA GPIB

Sub Tema :
YADIA BERKARYA-LAYAN MEMBANGUN JEMAAT
DAN MASYARAKAT SEJAHTERA
MINGGU, 14 JULI 2019

Persiapan
 Doa para pelayan
 Latihan lagu-lagu
Ucapan Selamat Datang
P2. : Selamat pagi/ sore/ malam jemaat sekalian….
Selamat datang di tengah persekutuan jemaat Gideon, Depok.
Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini,
kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah.
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur
yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita.
Hari ini kita memasuki Hari Minggu IV sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah
saat ini kita akan merayakan Perjamuan Kudus dan bersyukur atas Hari
Ulang Tahun ke-25 dari Yayasan Diakonia (YADIA) GPIB.
Pemberitaan Firman saat ini akan disampaikan oleh Pdt . . . . . .
Ungkapan Situasi
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan.
Diakonia (Pelayanan) adalah salah satu tugas pokok dan fungsi misioner
Gereja. Gereja tanpa pembangunan fisik akan tetap hidup. Tetapi Gereja tanpa
Diakonia dan Marturia adalah Gereja yang mati. Melalui Diakonia, misi Allah
makin menjangkau banyak orang yang terasing dan terpinggirkan di luar
gereja; bahkan yang antipati terhadap gereja.
Yayasan Diakonia (YaDia) GPIB dibentuk untuk melaksanakan tugas misioner
tersebut. Sekian lama, Yadia hanya fokus pada Rumah Asuh Anak dan Lansia
(RAAL) Griya Asih di Lawang, Jawa Timur. Namun, empat tahun terakhir ini,
karya-layan Yadia GPIB makin menggeliat, aktif dan meluas. Berbagai
kunjungan aksi Diakonia direncanakan dan dilaksanakan. Tidak hanya di
wilayah pelayanan GPIB. Tetapi juga di wilayah gereja saudara: di GMIM
(Manado), di GPM (Maluku) dan tahun ini akan dilakukan di GMIT (Kupang).
Di Hari bersyukur ke-25 tahun ini, Yadia GPIB makin memantapkan peran dan
fungsinya untuk berkarya-layan membangun jemaat dan masyarakat
sejahtera. Mewujudkan karya-layan Yesus, sang Diakonos sejati, yang
berkorban diri untuk mengangkat, menyelamatkan, memulihkan dan
menyejahterakan hidup jemaat, masyarakat dan seluruh ciptaan. Itulah yang
kita ingat-rayakan dalam Perjamuan Kudus saat ini. Oleh karena itu, mari
dukung YaDia GPIB, secara moril dan materiil, untuk berkarya-layan seperti
Yesus.

---- saat teduh
Ajakan beribadah
P2. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firmanNya hadir di tengah persekutuan kita.
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MENGHADAP TUHAN
Jemaat :  PUJILAH TUHAN, SANG RAJA (KJ. 10)

semua

1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha mulia
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia.

Datang berkaum, b'ri lah musik mu bergaung, angkatlah puji –pujian.

Perempuan 2. Pujilah Tuhan, segala kuasa padaNya.
Laki-laki
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya.
Semua
Tiada ter’pri yang kepadamu di b’ri tidakkah itu kau rasa.
---- prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang ibadah ---semua

3.

Pujilah Tuhan, yang bijak mengubah tubuhmu.
Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun.
Hatimu tahu berulangkali engkau, oleh sayap-Nya terlindungi.

Votum
PF. “Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan
bumi.” (Mzm. 124:8)
Jemaat

1 . | 1 .
A min.

||

Nas Pembimbing
PF. “Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani dan telah

melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar
namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.”

(2 Samuel 7:9)
Salam
PF. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus
Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2)
Jemaat

dan menyertaimu juga

Jemaat :  DI JALANKU ‘KU DIIRING (KJ 408)
1. Di jalanku ‘ku diiring oleh Yesus Tuhanku.
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku?
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh.
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku;
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku.
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2. Di jalanku yang berliku dihibur-Nya hatiku;
bila tiba pencobaan dikuatkan imanku.
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap,
dari cadas didepanku datang air yang sedap;
dari cadas didepanku datang air yang sedap.

---- duduk 
Pengakuan Dosa (P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap mengaku
dosa)
P2. Di hadapan Allah Mahatahu, mari tunduk dalam penyesalan serta
mengaku kesalahan dan dosa kita. Jemaat diberikan kesempatan untuk
mengaku dosa secara pribadi setelah itu pengakuan dosa akan dilakukan
bergantian.
----- mengaku dosa pribadi diiringi musik ----Allah, Bapa Mahakuasa, kami mengaku salah karena sering mengabaikan
ketetapan dan firman-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami.
Jmt. Banyak perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan dalam

hidup kami, membuat kami mampu berjalan sampai saat ini.
Tetapi kami melupakan Engkau dan tidak setia kepada-Mu.

P2. Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, kami mengaku berdosa karena
tidak meneladani-Mu. Engkau mengajar dan melayani banyak orang
susah tanpa takut terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhiMu. Engkau berjalan maju memanggul salib-Mu sampai ke Golgota,
bahkan mati di salib. Semuanya adalah karena cinta-Mu bagi kami.
Jmt.
Kami lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan.

kami melayani hanya di lingkungan jemaat. kami takut
berkarya-layan kepada orang lain di luar kami.

P2. Roh Kudus, kami mengaku bersalah karena mengabaikan kuasa-Mu.
Engkau memberi semangat untuk kami maju dalam karya layan kami.
Tetapi seolah berjalan di tempat dan tidak maju-maju. Kami telah merasa
nyaman dan enggan keluar dari zona nyaman kami.
Jmt.
Kami meragukan penyertaan-Mu dalam memimpin dan

membawa keadaan yang lebih sejahtera dan masa depan
yang penuh harapan.

P2. Kepada-Mu, kami memohon. Dengarlah, ya Tuhan, seruan kami:
Jemaat :  TUHAN, KASIHANI

(KJ 42)

Tuhan kasihani. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
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Berita Anugerah
PF. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan
disampaikan berita anugerah pengampunan dari Tuhan :

bertobat,

“Marilah, baiklah kita berperkara! - Firman Tuhan - Sekalipun dosamu
merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun
berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti
bulu domba.” (Yes. 1:18)

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian
di dalam nama: Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat : Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat:  DOSAMU DIHAPUSKAN (GB 45)
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5

. 5

MM + 80
5 . 3

Do- sa - mu

5

-

ha - pus-kan

6

5

5
ja -

. 1

7

di

. 1

4

5

5 . 1

7

-

ha - pus-kan

ja -

di

pu - tih

5

2

.

2

1

1

1

6

5

. 5

5

6

5

2 3 2

pun me -

rah bak ker-mi -

5 . 3

4

5

-

ha - puskan,

Do- sa - mu

di
.

2

1

1

ja -

di

pu -

6

. 6

5

' 3

1

dan ber-sih,

si, 'kan
. 3

5

ja- di

. 2

5

.

pu -

7

1 . '

2

dan ber-sih.
.

3

di- pu -

di

5 . '

6

dan ber-sih,

. 1

3 . 1

do - sa - mu

5 .' 5

7
tih

7

pu - tih

di

Mes-ki -

5 . 3

4

do - sa - mu

5

. 5

di

6 . '

3

tih-kan.

2

3

4

-

ha - puskan.
5

3 '

5 .

5

5

tih

dan ber-sih.

Perintah Hidup Baru
PF
Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, tertulis
dalam 1 Petrus 4 : 7 – 11 yang mengatakan . . . . .
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat :  GLORIA, GLORIA (GB 382)
Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa.
Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus.
Gloria, Gloria, Gloria bagi Roh Kudus,
Tritunggal yang kudus.

---- duduk 

 Kesaksian Pujian
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PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
P.F. . . . .
Pembacaan Alkitab
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!
Jemaat : 

HALELUYA (GB 393)
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P3

Bacaan Alkitab di Hari ini terambil dari ULANGAN 1 : 1 – 8 yang
mengatakan: . . . . . . . . . . . Demikian Pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah

Jemaat:  KEPADAMU PUJI PUJIAN (GB 392b)
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.

---- duduk 

Khotbah

---- saat teduh

Penetapan Perjamuan Kudus
PF : Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti tertulis dalam I
Korintus 11 : 23 – 25, yang menyatakan : .....……………
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Penjelasan
P.F. :

Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang
yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan
sebagai warga sidi jemat wajib hadir mengikuti Perjamuan Kudus.
Bahwa roti dan angur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus
yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan
kita dengan Allah yang terputus karena dosa; dan untuk menyelamatkan seisi
dunia ciptaan-Nya. Melalui Perjamuan Kudus ini, kita dipersatukan dengan
Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dengan demikian,
persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada Perjamuan Malam terakhir
terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, di mana
kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati
melalui Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada
hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa
kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah
hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus, sebagai sang Penebus dan
Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan.

Doa Penguatan

P.F. : Mari berdoa:
Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur karena Engkau layakan
kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat-rayakan kematian dan
kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepada-Mu
kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
dan yang berkenan kepada-Mu.

---- saat hening

Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami
dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan,
yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan
minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga kami
tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam
Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami.

---- saat hening

Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu.
Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta
kasih dan persaudaraan yang tulus agar dunia percaya bahwa Engkaulah,
Tuhan dan Juruselamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul
menjadi satu makanan di atas meja Perjamuan Kudus ini, demikianlah ya
Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tesebar di seluruh muka bumi ke dalam
kerajaan-Mu.

---- saat hening

Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera
oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami
mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain
dengan menberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai
Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan
kami berdoa :
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P.F & Jmt :

Bapa kami yang di sorga. . . . .lepaskanlah kami dari pada yang jahat.

Jemaat:  KAR’NA ENGKAULAH (GB 389a)
Pengakuan Iman
PF. : Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan
darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan
Iman Nicea Konstaninopel. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata :
Aku percaya kepada satu Allah, Bapa Yang Mahakuasa, pencipta langit dan
bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir
dari sang bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari allah, terang dari
terang, Allah yang sejati dari allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat,
sehakekat dengan sang Bapa, yang dengan perantaraan-Nya segala
sesuatu dibuat; yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk
keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara
Maria, dan menjadi manusia; yang disalibkan bagi kita di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus. Menderita dan dikuburkan; yang bangkit
pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga; yang
duduk di sebelah kanan sang Bapa dan akan datang kembali dengan
kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang
kerajaannya takkan berakhir.
Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan,
yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, yang bersama-sama dengan
sang Bapa dan sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman
dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku
satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan
orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
(duduk)
Jemaat:  BERSERAH KEPADA YESUS (KJ 364)
semua
1. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku;
kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia t’rus.
Refrain: Aku berserah, aku berserah; kepada-Mu, Jurus’lamat, aku berserah!

(Diaken menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar)

4. Berserah kepada Yesus kuberikan diriku.
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya, berkati anak-Mu!
P.F. :

Jemaat, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus maka
janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan
ini, tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang
tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.
P.F. : Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita
Jemaat : Damai sejahtera bagimu
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(sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan)

Undangan
P.F. : Jemaat, marilah …. karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu.

JAMUAN
P.F. : (mengambil roti) Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang tubuh
Kristus.
Ambilah . . . (roti diedarkan sampai semua mendapat)
Makanlah ……(makan sama-sama)
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahpecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita.
P.F. : (mengambil cawan) Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur
ini adalah lambang darah Kristus.
Ambilah . . . (cawan diedarkan sampai semua mendapat)
Minumlah . . .(minum sama-sama)
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan
untuk menyucikan dosa-dosa kita.

------- membaca nas Alkitab -----P.F. : Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan
pikiranmu dalam Kristus Yesus.

-------- Diaken merapikan Meja Perjamuan, Sloki Anggur dikumpulkan dan pundi
persembahan khusus perjamuan kudus diedarkan -------JAWABAN JEMAAT
Jemaat:  DI JALANKU, ‘KU PUNYA SOBAT (GB 218)
Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat dengan lembut menuntun langkahku,
malam gelap dibuat-Nya terang cerah. Dialah Yesus, Jurus'lamatku.
Refrain:

'Ku tak cemas meski berat jalanku,
lembah gelap dan gunung yang terjal.
Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku
hingga ;ku masuk ke neg'ri baka.

Lama nian tak kupahami kasih-Nya hingga berita salib kudengar.
'Ku beriman Dialah Jurus'lamatku. Kawan sejati pada jalanku.

Doa Syafaat
PF. : .............
 Paduan Suara
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Pengucapan Syukur
P4
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan
persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab :

dengan

memberi

‘Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu
menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya.” (2 Korintus 8:9)

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat : 

AKU BERSYUKUR

(GB 86)

Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Refrain:

Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.

--- jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan persepuluhan,
persembahan syukur, dan persembahan khusus lainnya di kotak yang tersedia--Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Refr.

---pundi persembahan diedarkan kepada warga jemaat--Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
harta dan benda dicukupkan bagiku. Refr.
Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya. Refr.

--- berdiri 
Doa Persembahan
P4
Jemaat yang diberkati Tuhan. Mari menyerahkan persembahan yang telah
dikumpulkan ini dengan doa syukur.
Ya Allah, Bapa, Sumber segala kasih karunia. Kami bersyukur karena kuasa-Mu
mendorong kami memberi pesembahan khusus, persembahan syukur dan
persembahan sukarela kepada-Mu.
J

P4

Kuduskan persembahan kami. Urapi PHMJ dan Pengurus YaDia
GPIB agar mengelola dan menggunakan persembahan ini untuk
berkarya-layan membangun jemaat dan masyarakat sejahtera
demi kemuliaan Tuhan Yesus.
Berkatilah kehidupan pribadi, keluarga, kerja-usaha, pendidikan dan pelayanan
kami dan bimbing-sertailah langkah dan jalan kami menuju sejahtera yang
Engkau sediakan.
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J

Dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengorbankan hidup-Nya
bagi kami, dan mengajar kami untuk berkorban bagi sesama,
kami bersyukur dan berdoa. Amin.
---- duduk 
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
P6
.......
Amanat Pengutusan
PF

---- berdiri 

....

Jemaat:  TUHAN ALLAH BESERTA ENGKAU (KJ 346)

semua

Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali;
kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau!
Refrein : Sampai bertemu, bertemu,
sampai lagi kita bertemu;
sampai bertemu, bertemu,
Tuhan Allah beserta engkau!

peremp.
laki-laki

Tuhan Allah beserta engkau! Panji kasih peganganmu,
maut pun kalah di depanmu, Tuhan Allah beserta engkau! Refr. semua

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

“Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan”. (Roma 15:13)

Jemaat :  AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA
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...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri

YAYASAN DIAKONIA GPIB PADA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN YAYASAN DIAKONIA GPIB KE; 25

“YADIA Berkarya – Layan Membangun Jemaat Dan Masyarakat Sejahtera”
Pelayanan Diakonia hadir untuk membuat suara kenabian Gereja dalam khotbah, menjadi
konkrit dalam tindakan nyata.
Oleh karena itu maka sifat dari fungsi pelayanan Diakonia, mestinya lebih tranformatif dan
berkesinambungan, ketimbang sekedar menjadi tradisi dan bersifat sporadis.
Yayasan Diakonia GPIB telah memasuki usianya ke 25 Tahun, terus berupaya hadir di tengah –
tengah umat untuk lebih tranformatif agar benar – benar dirasakan kehadiranya di tengah
jemaat dan masyarakat secara berkesimbungan.
Diakonia dipandang sebagai sikap solidaritas yang mendalam terhadap orang lain berdasarkan
kasih. Dalam diakonia ada sikap tanpa pamrih, sikap yang menekankan hidup bersama dengan
tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tujuan diakonia adalah membantu orang lain dan
menempatkan pada posisi yang benar di hadapan sesama.
Memperdulikan keberadaan umat manusia secara utuh yaitu kebutuhan rohani, jasmani dan
kebutuhan sosial.
Diakonia juga mendukung realisasi sebuah persekutuan cinta kasih dan membangun serta
mengarahkan orang untuk hidup di dalamnya.
Oleh sebab itu, diakonia mempunyai fungsi kritis dalam jemaat maupun dalam masyarakat.
Marilah kita menjadi umat Allah yang tidak akan bangga hanya dengan melakukan ritual
ibadah di dalam Gereja, tetapi melanjutkan ibadah itu lewat praktek kehidupan setiap hari
dengan mau berdiakonia.
Kami mengajak kita semua untuk melangkah bersama dan menolong mereka yang
membutuhkan pertolongan. Marilah bergabung bersama kami melayani Tuhan melalui
Yayasan Diakonia GPIB.
Demikian pesan ini kiranya dapat dimaknai oleh kita semua untuk mewujudkan kesejahteraan
dan damai sejahtera karena “GPIB adalah Rumah Kita Bersama”. Terima kasih

PENGURUS YAYASAN DIAKONIA GPIB MASA BAKTI 2015 – 2020
PEMBINA
Pendeta Drs. P. K. Rumambi, M.Si, Pendeta Elly Pitoy – de Bell,
Penatua Adrie Petrus Hendrik Nelwan.
PENGAWAS
Pendeta Marthen Leiwakabessy, Diaken Eddy Maulana SoeiNdoen
PENGURUS
Tommy Masinambow, Pdt Yvone Makatita, Reny G. Kanter, Agustinus Patty,
Yulia Triastuti Mantiri, Tirza Samola, Mardiana Sahuleka Markadi, Fredrik O Wollah, Vicky
Montung,
hal 12

Forny Gamesje N. Kaunang , Yvone M.A.M Kansil, Djeppy Hetty Worang.

Selamat Hari Ulang Tahun ke 25 Yayasan Diakonia GPIB.
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