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PERSIAPAN 
 Doa Konsistori / Pengenalan  lagu 

 Penjelasan Ibadah 

 

Ucapan Selamat Datang 
P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 

Selamat pagi/sore/malam.. 
Seluruh Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu III sesudah Epifania. Dalam ibadah ini akan 

dilaksanakan Ibadah Syukur HUT ke-37 Pelkat Persekutuan Teruna 
GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah ….. 
 

Ungkapan Situasi         

P2 Pemeliharaan dan kasih Allah atas kita,  
sungguh tidak terselami.  

Ia merancang dan menyiapkan masa depan kita,  
melebihi apa yang kita pikirkan dan bukan hanya dimulai pada saat 

ini, tetapi jauh sebelumnya. 

  
PPT Allah menata persekutuan kita,  

untuk menyiapkan generasi yang mencintai bangsa ini, 
yang rela memberikan diri bagi gereja dan negara. 

Allah yang menggerakkan para pelayan  
untuk mengasihi teruna GPIB  

dari dahulu hingga sekarang, 

selama 37 tahun 
   

MENGHADAP ALLAH 
 

P2 Mari kita berdiri menghadap Allah, karena kasih setia-Nya tidak 

berkesudahan! 
 

Nyanyian Jemaat  KMM 34:1-3  “BERNYANYILAH BIDUAN MUDA MUDI” 
(Bait pertama dan ketiga seluruh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 
Jemaat 
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----   Prosesi Alkitab dibawa masuk ----- 
 

Perempuan: Bergaunglah paduan suara kami  
Laki-Laki: kepadaMu, ya Bapa yang sorgawi;  

Semua:  Engkau besar, termulia 

 
Jemaat:  Penuh syukur ungkapan hati kami;  

  tembang mazmur selalu harus naik  
  dengan merdu ke tahta-Mu 

 
Votum  

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan  

PF+U yang menjadikan langit dan bumi  
 1   .      1   

A    -    min   
 

Nas Pembimbing: Amsal 19:20-21  

        
Salam  

PF Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan 
akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. (II Petrus 1:2) 

U dan melimpah atasmu juga  
 

Nyanyian Jemaat  GB 48:1,2,4 “JANGANLAH HAI ANAKKU” 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua dan keempat oleh seluruh jemaat) 

 
Kantoria 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Jemaat    Tambatkanlah selalu semua firman Tuhan pada loh hatimu 
    dan jadikanlah kalung yang menghiasi pada lehermu. 

 
Jemaat   Ingatlah hai anakku, perintah Tuhan itu suluh di jalanmu. 

    'Kau akan dilindungi dari godaan yang menyesatkan. 

 
duduk  

do = d MM + 72

1 .   1  1 7 1 7 5   5    . 3 1 3 4 . 3

Ja  - nganlah hai a  - nak - ku, a  - jar - an  i   -   bu -

4 3 4 . 3 5   4 3 3 . . ' 1 .   1  1 7 1 7

mu eng-kau si -  a - si - a - kan. Ja   -  ga - lah hai a-

5 5 .   3 3 5 4 .   3 4 . 3 4 3 1 1 . .

nak-ku,   pe-rin- tah dan   na-si     - hat a  - yah-mu.
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Pengakuan Dosa (Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa)           
               

P2 Sungguhkah kita sedang duduk bersama  
dalam sebuah persekutuan di dalam Tuhan, 

atau kita hanya sekedar memuaskan diri sendiri? 

Mari, kita mengakui kegagalan kita  
untuk memahami anugerah-Nya.  

Pengakuan dosa akan dilakukan secara silih ganti, sebelumnya jemaat  
diberikan kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi 
 

(Saat hening: umat mengaku dosa pribadi – diiringi musik instrumentalia) 
 

P2 Tuhan, anugerah-Mu telah tercurah bagi kami, 
 

Jemaat Ampunilah kami, ketika kami merasa  
bahwa anugerah-Mu hanya untuk kami sendiri. 

 
P2 Tuhan, persekutuan telah Engkau anugerahkan bagi kami, 

   

Jemaat Ampunilah kami,  
yang merusak persekutuan ini,  
sehingga kami tidak dapat saling menopang  
dan saling membangun. 

  

P2 Tuhan, anak-anak dan teruna telah Engkau anugerahkan bagi kami, 
   

Jemaat Ampunilah kami, yang tidak mampu mempersiapkan 
masa depan yang baik bagi mereka. 
Ampunilah kami, yang tidak mampu  memberi cinta 
kepada mereka. 
Ampunilah kami, yang sering memberikan contoh yang 
buruk bagi mereka 
Ampunilah kami, yang sering memperlakukan mereka 
tidak penting dalam persekutuan ini. 
Kami mewariskan mereka bagaimana mengasihi dunia  
bukan mengasihi Engkau. 
Kami mengajarkan kepada mereka untuk hidup dalam 
keegoisan, bukan hidup dalam kebersamaan. 
Kami membentuk mereka seperti monster, yang penuh 
persaingan pribadi, bukan saling bekerjasama. 
 

Pelayan PT Kami mengaku tidak serius dalam mempersiapkan Ibadah Hari 
Minggu Persekutuan Teruna. Kami melaksanakannya hanya 

sebagai rutinitas saja. Kami sering tidak menjadikan Engkau 
sebagai pusat dari seluruh ibadah ritual dan aktual kami, 
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melainkan menggantikan-Mu dengan diri kami sendiri. Kami 
malas mempersiapkan diri dan menggali firman-Mu, sehingga 

pengajaran dan pembinaan kami kering dan tidak bermutu. 
Kami lebih sering melakukan kegiatan yang sekadar entertain, 

bertepuk tangan dan heboh, tetapi mengabaikan usaha 

penanaman nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai iman, budi pekerti 
dan spiritualitas yang kuat dalam diri para teruna. Kepada-Mu 

kami memohon: 
 

Jemaat Ampunilah kami ya Kristus. 
 

Pelayan PT Kami mengaku sering malas untuk hadir dan bersekutu di 

Persekutuan Teruna. Kami pasif mendengar pengajaran 
firman-Mu yang diajarkan kakak pelayan. Kami juga malas 

mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Kami tidak tekun 
belajar. Kami lebih sering menghabiskan waktu kami untuk hal 

yang sia-sia. Kami sering melawan perintah Tuhan, tidak 

menghormati orang tua, dan lebih mendengar serta mengikuti 
ajakan teman-teman untuk melakukan yang jahat dan tercela. 

Kepada-Mu, kami memohon: 
 

Jemaat Ampunilah kami ya Kristus. 
 

P2 Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau memanggil dan mengutus 

kami untuk mempersiapkan para teruna ini bagi masa depan 
bangsa kami sehingga mereka mampu menyinari kehidupan 

masyarakat yang penuh carut marut karena kejahatan dan 
dosa, tetapi kami lebih memilih diam dan pasif, hidup bagi diri 

sendiri. Sinar kami meredup dan bahkan mati. Kepada-Mu, 

kami memohon : 
  

Jemaat  KJ 43  “Tuhan Kasihani Kami” 
  

Tuhan, kasihani kami ! 

Kristus, kasihani kami ! 
Tuhan, kasihani kami ! 

 
Berita Anugerah 

 
PF Bagi kita, yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu 

bertobat, berita anugerah pengampunan dalam surat Efesus 2:4,5 

mengatakan …  
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa, Anak dan Roh Kudus. 
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Jemaat  Syukur kepada Tuhan.  Amin                
Nyanyian Jemaat  KMM 2:1-3 “BAPA DI SORGA MENGASIHIKU” 
(Bait pertama jemaat, bait kedua oleh perempuan, bait ketiga oleh laki-laki) 

 

 
Jemaat  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Perempuan: Walaupun aku berjalan sesat,  

   Yesus menanti diriku tetap 
   dan 'ku kembali ke pangkuan-Nya,  

   kar'na kuingat kasih-Nya mesra. 

 (Reff: semua) 
 

Laki-laki: Bila 'ku masuk dli sorga kelak  
   dan ku memandang Rajaku tetap, 

   maka kidungku abadi merdu:  

   Tuhanku Yesus mengasihiku! 
   (Reff: semua) 
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Perintah Hidup Baru   
PF Setelah kesalahan kita diampuni-Nya, mari berdiri untuk 

mendengarkan Petunjuk Hidup Baru seperti yang tertulis dalam surat 
1 Yohanes 4:7-12 ....   

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

Jemaat  GB 381: 1-4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
 

Semua  Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
   dan damai sejahtera di bumi 

di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 

 
Laki-laki  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 

   Engkaulah yang layak kami puji, 
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 

 

Perempuan Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 
Engkau yang menghapus dosa dunia, 

kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 
 

Semua Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi 
ya Yesus Mesias, Tuhan kami, 

beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu! 

 
duduk  

PELAYANAN FIRMAN 

 
Saat Teduh  

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

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 

PF Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan: Haleluya!  

 
J GB 394  Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu  

 
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 

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

 

 
P3 Mari kita membaca Kitab 2 Raja-Raja 22:1-13 

yang menceritakan: …..  
(dibacakan oleh salah satu Teruna Eka) 
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P3 Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap  
di antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 

 

 
J GB 392a Kepada-Mu Puji-Pujian 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 
duduk  

Khotbah 

 
Saat Teduh 

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

 
JAWABAN UMAT 

 
 

Nyanyian Jemaat  KJ 391:1-4 “PUJI TUHAN HALELUYA” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 

Reff: Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya, 
kini dan selamanya! Amin. 

 
Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah? 

Tuhanmu berkuasa di atas dunia!Reff: 
 
Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. 

Mengapa lagi takut? Percayalah teguh!Reff: 
 

Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang; 
bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang.Reff: 

 

Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, 
Serta perbuatanNya teruskan bertekun!.Reff: 

 
Pengakuan Iman                                                           berdiri  

                duduk  

 

Doa Syafaat   
Doa syafaat diakhiri dengan Doa Bapa kami dengan Doxologi (GB 389a ) 
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Pengucapan Syukur  
Ajakan Memberi 

PPT  Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. 
 

PPT  Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. 
Kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. 

 
Dkn  1 Tawarikh 16:29 mengingatkan kita: …  

 
Jemaat  GB 84:1-2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”  

 

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 

 
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang 

tersedia dan  memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 
                                             yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

 
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  

 
Dkn Tuhan Yesus, terimakasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan 

kepada kami. 
 

PPT Terimakasih untuk setiap orang, yang Engkau berikan untuk 
menopang dan menolong hidup kami dalam mempersiapkan masa 
depan kami. 

 
Jemaat Terimalah ungkapan syukur kami. 

Pakailah hidup kami menjadi berkat untuk bangsa ini  

dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi orang di 
sekitar kami. Amin. 

                duduk  
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PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat  
Pesan Majelis Sinode GPIB 

Mars Pelkat PT GPIB 
 
Amanat Pengutusan                                                          berdiri  

PF Pergilah, persiapkan dirimu dengan hal-hal yang baik dan bernilai kekal. Masa 

depan yang gemilang disediakan Tuhan bagimu. Taatlah pada perintah-Nya 
dan nyatakan kemuliaan serta kebenaran Tuhan dalam seluruh hidupmu. 
Nyanyikanlah kidung kasih Tuhan, yang tak berkesudahan. Ingatlah, Tuhan 
akan selalu menolong kita.  

 
Jemaat GB 277:1-3 FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR 

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian, 

refrain oleh seluruh jemaat). 
 

Firman Tuhan sudah kau dengar. Laksanakan dalam hidupmu. 
Firman Tuhan hendaklah kau sebar, pada orang di sekelilingmu. 

 
Refrain: Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; wartakan karya kasih-Nya 

Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

Majulah tetap teguh. 
 

Laki-laki  Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu 
Perempuan Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. 

Semua Refr: 

 
Presbiter Dalam suka dan sengsaramu, ingat s’lalu pada Tuhanmu 

Semua  Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya  
pada firman-Nya  

Semua  Refr: 
 

Berkat  

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 
berkatNya:...... 

 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. 

 
U GB 402c Amin   

…tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar 
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