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Persiapan 

• Doa para pelayan 
 
Ucapan Selamat Datang 

PL. :   Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus!  Selamat pagi/ sore. 
Pemberita Firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran 

saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja . . . . 

maupun di rumah masing-masing: ”selamat datang dan selamat 
beribadah.”  

Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas Hari Ulang Tahun ke-70 
Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GPIB.  Kiranya ibadah ini 

menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan 
menjadi berkat bagi kehidupan kita. 

Pemberita Firman dalam Ibadah ini  adalah Pdt. John F. C. Pattiasina 

 
Ungkapan Situasi 

PGP Ungkapan Syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan 
campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, 

pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB.  Usia 70 tahun ini 

sarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, 
menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda 

GPIB.  Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan 
bagi Allah … 

 

Jemaat:    BERNYANYILAH BIDUAN MUDA MUDI   (KMM 34) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PGP Ternyata, dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan.  Tahun 
ini, pandemi melawat … membawa kedukaan dan kekhawatiran, 

tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan 
baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih 

menunjukan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan 

do = c MM + 96

5 1 . 7 6   5 5 3 5 5 . 4 3 2 3 1 '

Ber  - nya     - nyi  - lah bi - du  - an mu-da - mu-di,

5 6  1   6 5  3   5 6 . 7 1 6 5 3 '

Pen - cip     -   ta  - mu   hen- dak  - lah ka - mu pu - ji.

3 2 . 3 4 3   .  '   1 7 . 1 2   1 .

Ber  - nya     - nyi  - lah,   ber - nya     - nyi -  lah!
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penggutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai 

sejahtera Allah. 
Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan 

ini … 
Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama 

sekali belum siap, Kitalah yang harus tetap terjaga membaca 

perkembangan … Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh 
sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada 

pergerakan kitalah dunia ini berharap . Walaupun raga ini terkurung 
dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah Sumber Hikmat 

mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur 
baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreatifitas …   

dan Ia pun berbisik:  “Ini bukan dunia baru … ini impian masa 

kecilmu yang Ku-jadikan nyata … masuklah … mari berkarya di 
dalamnya.” 

 
---- saat teduh------ 

Ajakan beribadah 

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

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Jemaat  HARI MINGGU, HARI YANG MULIA (KJ 21:1) 

1.  Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
  Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 

 
  Refrein: 

  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

 
Votum  
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8)  

 
Jemaat:    AMIN  (KJ. 476a) 

                    1    .   |  1   .  || 
          A     -    min. 

 

Nas Pembimbing     (1Petrus 1:13) 
PF. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah 

pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan 
kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.  

 

 



  hal  4 

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:   TUHAN ALLAH JANGANLAH  (GB 33 : 1) 

 

 

---- duduk  

Doa Hari Ini  

PL Jemaat, kita berdoa. 
Ya Allah Tritunggal kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami 

percaya, walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang 
mengambil bagian dalam perayaan HUT PELKAT GP GPIB tetapi 

sesungguhnya, ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh 
jemaat-Mu, di tempat kami masing-masing … 

     Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaan-Nya melampaui 

segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. 
      Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaan-Mu dalam 

tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. 
   Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam 

ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya 

sebatas kepada yang seiman 
     Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan 

tekhnologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketataan 
dan kesetiaan kami, padahal, kami-lah yang tidak berhikmat memaknai 

karunia-Mu … 

     Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami 
untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan 

bersama Engkau. 
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    Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam 

persekutuan, pelayanan dan kesaksian PELKAT GP GPIB yang 
menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya 

keselamatan-Mu itu kekal adanya. 
     Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk 

melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, 

mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia 
karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas, amin. 

 
 Kesaksian Pujian 

 
Jemaat:   TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR   (GB. 164) 

 

 
       

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  

PF . . . . . 

Pembacaan Alkitab   
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PF  Jemaat silakan berdiri  untuk mendengar Firman Tuhan yang dibaca 

dari Alkitab. Haleluya!  

Jemaat :      HALELUYA (GB 394) 

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

  Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 

  Pujilah Tuhanmu s’lamanya. Haleluya.  
 

PL Bacaan Alkitab Hari ini dari Perjanjian Baru,  
  Kitab 1 Petrus 1 : 1 – 12  yang mengatakan : . . . . . .  

 Demikian Pembacaan Alkitab. 
   
PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

Jemaat:     KEPADAMU PUJI PUJIAN (GB 392a) 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur 

 dan kemuliaan, Bapa, Putr’ra dan Roh Kudus, 

  sampai kekal dan abadi! 
 ---- duduk  

Khotbah : .... 

---- saat teduh 
JAWABAN JEMAAT 

 
Jemaat:    YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG    (GB 116 ) 
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Pengakuan Iman 

PF . . . . . . . 
 

Doa Syafaat 

----- 2-3 anggota GP berdoa syafaat, dilanjutkan oleh Pemberita Firman  
dan diakhiri Doa Bapa Kami dan Doxologi GB 389a ----- 

 

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

 Paduan Suara 

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

persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan :  
  ‘Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia 

memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari 
Allah akan Kuperlihatkan kepadanya.’  

             (Mazmur 50 : 23) 
 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  hal  8 

 

Jemaat :   PERSEPULUHANMU    (GB  77)    
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Doa Persembahan                  

PL Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang 
telah dikumpulkan. 

  Ya Allah, Kepada-Mu kami memberi persembahan sebagai tanda 
Syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-

Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan 

kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat, Amin 
 ---- duduk  

PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat 

PL .......  
 
PESAN HUT 70 PELKAT GP 

 

Mars Gerakan Pemuda (dinyanyikan oleh semua orang muda) 
 
Amanat Pengutusan               ---- berdiri  

PF Biarkan rindu ini seperti tidak berujung,  
 

J supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam 
persekutuan … 

 

PF Biarkan keterbatasan ini mengurung,  
 

GP supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karya-
Nya sanggup menembus segala batas … 

 

PF Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama 
sekali baru dan berbeda  

 
J Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-

sudah tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai Firman Allah 
tersebar semakin jauh dan luas 

 

PF Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala 
kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan 

bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." 
Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu (1Pet 1:25). 
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Jemaat:    MAJULAH, MAJULAH    (KJ 253 : 1, 5) 

1. Majulah, majulah, 
maju dalam t'rang permai 

dan nyalakanlah pelita 
menantikan Mempelai; 

Sumber Hidup hanya Dia. 

Umat Tuhan, masuk pintuNya, 
majulah, majulah! 

 
5.  Tumbuhlah, tumbuhlah, 

  tumbuh dalam Tuhanmu: 
  Roh dan Hidup kauseraplah; 

  jangan maut kautempuh. 

  Subur oleh kuasa Allah 
  bagai carang hijau s"lamanya 

  tumbuhlah, tumbuhlah! 
 

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.”   

                                                             (Bilangan 6: 24-26) 
 

Jemaat :    AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA    (GB 401) 
 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
 
 

...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri 


