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Persiapan 

• Doa para pelayan 
• Latihan lagu-lagu 

Ucapan Selamat Datang 
PL. : Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 
  Pemberita Firman dan Pelayan Liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran 

saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Gideon.  
  Kita berada di Hari Minggu VI sesudah Pentakosta.  
  Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas Hari Ulang Tahun ke-39 

Persekutuan Kaum Bapak (PKB) GPIB.   
  Tema ibadah hari ini: Kaum Bapak GPIB Tidak Kekurangan Karunia. 
  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. Risto E. Andaki 

 

Ungkapan Situasi  (oleh pengurus PKB) 
Perayaan Syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak (PKB) saat ini memiliki 
makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19. 
Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku 
hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, 
persekutuan dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk 
menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah 
menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. 
Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus 
kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di-PHK. Dalam situasi ini, kita 
semua, khususnya kaum bapak tidak putus asa, kecewa dan hanya berpangku 
tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang 
pontensi dan kompentensi Sumber Daya Insani yang telah dikaruniakan Tuhan 
bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha 
layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama 
ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya 
cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak untuk berkreasi 
serta mengambil peluang dalam usaha kerja mengisi ruang dan waktu yang 
dianugerahkan Tuhan.   

Tepatlah tema ibadah hari ini : Kaum Bapak Tidak Kekurangan Karunia. 
Situasi pandemi Covid-19 menjungkirbalikkan seluruh tatanan kehidupan di semua 
bidang. Menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan dan penderitaan. 
Namun, Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta 
mengatasi situasi yang ada. 

Perayaan syukur HUT ke-39 Tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi 
momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan 
memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta 
sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin 
baik dan sejahtera.       

---- saat teduh ---- 
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Ajakan beribadah 

PL. Umat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah 
persekutuan kita. 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT :    KJ 6 : 1  “HAI MASYURKANLAH” 

Do = bes 3 ketuk 
 
1.  Hai, masyhurkanlah Allahmu kudus: 
  besar nama-Nya maklumkan terus. 
  Agungkanlah Dia yang jaya megah; 
  kekal dan mulia kerajaan-Nya. 
 
Votum  

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

 

Umat    AMIN  (KJ. 476a) 
                    1    .   |  1   .  || 

         A     -    min. 
 

Nas Pembimbing  
PF. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki 

Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1 Tesalonika 5 : 18) 

Salam 

PF. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2) 
  
Umat       dan menyertaimu juga. 

NYANYIAN UMAT:    GB 33 : 1 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH” 

 
 

---- duduk  
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Doa Hari Ini  

PL. Umat, kita berdoa. 

  Ya Allah Tritunggal yang Mahakudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus.  

  Kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal.  
  Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya.  

Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu.  

  Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu  
tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini.  

Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang 
tulus mengaku kepada-Mu.  

Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 Tahun  
bagi Persekutuan Kaum Bapak.  

Engkau telah memperlengkapi para bapak dan kami semua dengan 

karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu 
karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi 

Covid-19.  
Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai 

pekerja, pengayom dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam 

keluarga, persekutuan dan masyarakat.  
Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh 

Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai 
orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus 

dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan 
bagaimanapun.  

Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil 

menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. 
Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu. 

Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  
 

 

NYANYIAN UMAT :   GB 40 : 1  “KASIH DARI TUHANKU ” 

Do=d 6/8 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  
PF . . . . . 

 
Pembacaan Alkitab   

PF  Jemaat silakan berdiri  untuk mendengar Firman Tuhan yang dibaca 

dari Alkitab. Haleluya!  
NYANYIAN UMAT :      HALELUYA (GB 393) 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 
 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

 
PL Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,  

Surat Korintus 1 : 1 – 9  yang mengatakan : . . . . . .  

Demikian Pembacaan Alkitab. 
   

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

UMAT:     KEPADAMU PUJI PUJIAN   (KJ 474)  
 ---- duduk  

Khotbah : KAUM BAPAK GPIB TIDAK KEKURANGAN KARUNIA 

---- saat teduh ---- 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

NYANYIAN UMAT: BILA TOPAN KRAS MELANDA HIDUPMU   (KJ 439) 

do = es 2 ketuk 
 

1.  Bila topan k"ras melanda hidupmu, 
  bila putus asa dan letih lesu, 

  berkat Tuhan satu-satu hitunglah, 

  kau niscaya kagum oleh kasihNya. 
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Refrein: 

  Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
  kau ‘kan kagum oleh kasihNya. 

  Berkat Tuhan, mari hitunglah, 

  kau niscaya kagum oleh kasihNya. 

Pengakuan Iman 

PF . . . . . . . 
 

Doa Syafaat 
 

Doxology:    ‘KAR’NA ENGKAULAH’   (GB. 389a) 

Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan 

dan kuasa dan kemuliaan 

sampai s'lama-lamanya. Amin 
 

Pengucapan Syukur 
PL Umat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan 

persembahan sukarela. Alkitab mengatakan :  

  ‘Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan 
diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, 

bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani 
bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya 

ada keseimbangan.’ (2 Korintus 8 : 12-13) 
 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.  

 

NYANYIAN UMAT:   KJ 287b : 1 “SEKARANG B’RI SYUKUR” 

   do = f 4 ketuk 

        
 Sekarang b"ri syukur, hai hati, mulut, tangan! 

Sempurna dan besar segala karya Tuhan! 

Dib"riNya kita pun anug"rah dan berkat 
    yang tak terbilang, t"rus semula dan tetap. 

 
Doa Persembahan                  

PL Umat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang 

telah dikumpulkan. 
  Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan 

kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih 
karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga 

memperoleh berbagai berkat dan rezeki. 
Jmt Terimalah persembahan kami ini, sebagai tanda 

penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-

Mu.  
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PL Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk 

pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. 

Jmt Dalam nama Tuhan Yesus, Sumber segala kasih karunia, 

kami berdoa.  Amin. 
 ---- duduk  

 

PENGUTUSAN 
 
Warta Jemaat 
PL .......  

 
Amanat Pengutusan            ---- berdiri  

PF  . . . .  

NYANYIAN UMAT :   DI BADAI TOPAN DUNIA (KJ 440 : 1, 3) 

do = f 4 ketuk 
 

1.  Di badai topan dunia 
  Tuhanlah Perlindunganmu; 

  kendati goncang semesta, 

  Tuhanlah Perlindunganmu! 

Refrein: 

  Ya, Yesus Gunung Batu 
  di dunia, di dunia, di dunia; 

  Ya, Yesus Gunung Batu 

  di dunia, tempat berlindung 
  yang teguh. 

 
3.  Dan biar badai menyerang, 

  Tuhanlah Perlindunganmu; 
  padaNya kau tetap tent"ram, 

  Tuhanlah Perlindunganmu! Refr…… 

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) 

 

UMAT :    AMIN,   (GB 402) 
 

 


