
                                                                                                                                                     1. 

GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

Jemaat “GIDEON” DEPOK 

 

 

 
 

TATA IBADAH PELKAT GABUNGAN 

 Minggu XXI Sesudah Pentakosta 
Tema : “KYRIA” 

 

 
 
 

 

JUMAT, 30 OKTOBER 2020 



2 

 

• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  

o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun 

secara manual(softcopy tata ibadah disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibagikan 30 

menit sebelumnya. 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) 

yang dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Bapak/Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom  mohon 

memperhatikan posisi kamera, tingkat penerangan, audio(selama 

ibadah berlangsung harap microfon dimatikan kecuali ada interaktif) 

o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 

pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor 

rekening…., atau juga dapat melalui QRIS yang tersedia. 

o Selamat beribadah. 

-Saat Teduh 

• Ungkapan Situasi oleh PL 

 

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Pembukaan   

GB 16 : 1  “KAU YANG LAYAK” 

Do=a 3/4 
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Doa Pembukaan oleh pelayan liturgi. 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 72 : 1 – 4 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman  

KJ 59 : 1 “BERSABDALAH TUHAN” 

do = d 4 ketuk 

 

1.  Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan. 

  Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan. 

  Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. 

  Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Injil 2 Yohanes 1 : 1 - 3 
 
Renungan Firman  

Nyanyian Respons Firman   

GB 225  ”DARI SEMULA TLAH KAU TETAPKAN” 
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Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab;  

Imamat 19 : 5  

 

Nyanyian Pengucapan Syukur  

GB 89 : 1 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 

 
 

Doa Persembahan oleh pelayan liturgi. 
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PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat oleh pelayan liturgi. 

 

Amanat pengutusan oleh pelayan firman. 

 

Nyanyian Pengutusan    

KJ 274 : 1, 3 “BILA NANTI YESUS DATANG” 

do = d 3 ketuk 

 

1.  Bila nanti Yesus datang 

  menata intanNya, 

  tiap orang yang percaya, 

  kepunyaanNya. 

 

  Refrein: 

  Tiap orang percaya 

  kelak bercahaya 

  bagai intan permata 

  di mahkotaNya. 

 

3.  Anak-anak yang percaya 

  dirangkul olehNya 

  dan menjadi mutiara 

  kesayanganNya. 

 

Berkat oleh pelayan firman. 

 

Umat menyanyikan “Amin, Amin, Ya Benar Adanya” (GB 402a) 

 

 
~ SAAT TEDUH ~ 
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KYRIA 
2 YOHANES 1 : 1 – 3 

 

“Manusia dibentuk oleh ibu mereka”. Demikian kata filsuf dan penyair 

Amerika Serikat Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Adalah sesuatu yang 
menarik, bahwa penulis surat menyapa jemaat yang disuratinya dengan ‘Ibu’. 

Dalam bahasa teks aslinya yaitu Yunani kata kyria, memiliki arti perempuan 

mulia. Kita mengenal kata Kyrie Elesion yang artinya Tuhan kasihani kami. 
Kyria dan Kyrie memiliki akar kata yang sama yaitu kyrios=Tuhan. Maka 

Ketika membaca sapaan Ibu dalam 2 Yohanes 1 ini ingatlah bahwa seorang 
Ibu berasal dari Tuhan. Ibu memiliki elemen Tuhan atau unsur keilahian di 

dalam dirinya. Rahim seorang Ibu adalah tempat Tuhan menciptakan 
kehidupan seorang (manusia). Kita menjadi seperti saat ini, karena ada daya 

ilahi yang bekerja memalui seorang Ibu. Karena itu tidak berlebihan apa yang 

RW. Emerson kata di atas. 
Penulis juga mengatakan, bahwa dirinya dan semua orang yang telah 

mengenal kebenaran mengasihi anak-anak sang ‘ibu terpilih’. Ibu-ibu terkasih 
di manapun berada yang sedang membaca renungan ini bersukacitalah! 

Karena dari hidup ibu-ibu lahir dan terbentuk manusia-manusia penuh kasih 

kepada Tuhan dan sesama. Orang-orang melihat dan mengalami kasih dan 
kebenaran Tuhan melalui hidup mereka. Karena mereka mewarisi elemen ke 

ilahian dalam diri ibu-ibu. Kebenaran itu akan kekal dalam diri anak dan cucu 
ibu-ibu. Hal ini juga berlaku dalam jemaat. 

Para pelayan Tuhan, adalah ‘ibu terpilih’. Tuhan menganugerahkan, 

mempercayakan dan memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab 
untuk membangun jemaat-Nya. Buah jerih payah mereka terlihat pada hidup 

umat yang saling berbagi kasih, sukacita, dan damai sejahtera dengan 
sesama. Hayatilah panggilan kita sebagai ‘ibu terpilih’ setiap waktu. 


