Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
(GPIB)

Tata Ibadah Hari Minggu VI Prapaskah
&
Syukur HUT ke-56 Pelayanan Kategorial
Persekutuan Kaum Perempuan GPIB
(18 Februari 1965 – 18 Februari 2021)

Tema :
Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa
depan umat dan masyarakat” (Ibrani 11 : 8-10)
Sub Tema:
Perempuan yang menginspirasi (Yesaya 60:1)

Minggu, 21 Februari 2021

PERSIAPAN

 Doa Konsistori
 Saat Teduh
Ucapan Selamat Datang
P2
Selamat hari Minggu!
Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke VI
Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya-layan
Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56.
Tema Ibadah hari ini adalah “Perempuan Yang Menginspirasi: Peka
dan Peduli.”
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
Tuhan dan kita diberkati olehNya. Pemberita Firman pada ibadah
ini adalah Pdt. Maggie C.L. Huwae
Ungkapan Situasi
Liturgos (Pengurus/Anggota PKP)
Hari ini, kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang
Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB.
Limapuluh enam tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang,
menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui
dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan
damai sejahtera.
Liturgos (Pengurus/Anggota PKP)
Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran.
Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan.
Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara,
adil dan damai sejahtera.
Lit

(bergantian Liturgos dan Jemaat)

Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan,

Jemaat

namun hatinya akan sangat terluka jika distigma
sebagai “, “perempuan tak laku”, atau “perawan tua”.

Lit

Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya,

J

tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina.

Lit

Ia mungkin sedang meratap meminta anak dan memohon Tuhan
memberkati rahimnya,

2

J

maka hargailah tiap air mata dan keluhannya,
dan hentikanlah penghakiman terhadapnya.

Lit

Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan,

J

tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan.

Lit

Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi
kelayakan,

J

doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang
karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan
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Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan;
manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga airmata.
Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan;
saat dimana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh,
diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga,
direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya.

Peremp Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman,

melainkan pengalaman yang mematangkan dan mendewasakan.

Lit

Jemaat

Karena perempuan adalah penolong yang sepadan,

Ia musti dipandang dan dihormati sebagai rekan
perjalanan.
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Lit

Rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman,

J

dimana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan,

Lit

Allah yang rahimi merawat dan menjamin keberlangsungan,

J

menetapkan rahim perempuan menghadirkan
kehidupan.

Lit

Kerahiman-Nya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan,

sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu
dilawan, pikiran yang menghinakan tubuh perempuan
musti ditinggalkan.

J

Lit

Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan
Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita,
serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa.

Menyanyikan Mars Pelkat PKP
Ajakan Beribadah
P2
Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut Firman
Allah. Marilah berdiri dan memuji TUHAN dengan menyanyikan
Pujian dari Gita Bakti 3 “Mari Menyembah”
MENGHADAP TUHAN
Jemaat menyanyi GITA BAKTI 3:1-2 “MARI MENYEMBAH”
1. Mari menyembah Allah Yang Esa, agung dan besar, s’lama lamanya.
Bapa, Putra, Roh Mahakudus, kami datang, sujud menyembah.

---Proses Firman Tuhan Masuk Ruang Ibadah--2. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar s'lama-lamanya.
Kaulah Allah, Alfa - Omega, kami datang, sujud menyembah.
VOTUM
PF
Jemaat

Pertolongan kita ialah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit
dan bumi.
GB 402b Amin, Amin, Amin
4

NATS PEMBIMBING
Lukas 10 : 41-42
PF
Tetapi Tuhan menjawabnya: ”Marta, Marta, engkau kuatir dan
menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja
yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak
akan diambil dari padanya.”
SALAM
PF

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.

dan menyertai saudara juga

Jemaat

Jemaat menyanyi KJ 462:1, 4 TOLONG AKU, TUHAN”
la = d 4 ketuk

1.

Tolong aku, Tuhan, bimbing tanganku,
jangan sia-sia karya hidupku.

4.

Tuhan yang abadi, bina hatiku
menunjukkan kasih "kan sesamaku.

Doa Hari Ini
P2 Mari Saudaraku, kita bersatu di dalam doa… (responsoria)

Jemaat duduk

--- saat hening sejenak --Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai Anak
Domba.
Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan
rumit.
Pandemi Covid-19 masih mengancam nyawa manusia, tetapi pada saat
yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri, dan makin
mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikanMu
bagi sesama dan ciptaan.
Jemaat

Kami mengaku…
Bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang
melawan keteladanan, meremehkan kehidupan dan
mengabaikan kesehatan.
Suar kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri
yang tinggi, dan mengabaikan panggilan untuk
menyelenggarakan kehidupan.
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P2 Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat
PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara
pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum
perempuan.
J

J

Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan.
Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau
dekat.
Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban
dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam
Kristus.
Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami
yang sepadan.
Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan dan teman ziarah.
Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan
kesempatan
bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan
masyarakat.
Terima kasih atas kebaikan-Mu, ya Tuhan, menghadirkan kaum
perempuan, sebagai ibu, nenek, saudari, guru, atau kawan.
Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus.
Kami seringkali memandang ibu lebih rendah dari ayah.
Kami juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu
dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra.
Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab
untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah.

Presbiter Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misi-Mu di dunia ini.
Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan
diri
Terpujilah Engkau, yang memanggil kami sebagai sahabat dan
rekan kerja,
mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan.
Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran,
kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan.
Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk
kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan.
Prpm Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan,
sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki kembara jaman
Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan
pertolongan,
membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan.
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Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk bertindak dalam iman dan
kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang
merahmati sesama.
P2

Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti
Kiranya keselamatan yang dari-Mu memenuhi hidup, hati dan pikiran
kami.
Engkau Sang Tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang
terluka.
Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita.
Kiranya dalam harap yang meluap kami layak untuk terus menerima
pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin

Puji-Pujian: PS Pelkat PKP (virtual)
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
________________________
Pembacaan Alkitab
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab: Hosiana!
Jemaat
GB No.397 ”Hosiana”
P3
PF
Jemaat
Kotbah

Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 10:38-42
yang menyatakan____.
Demikianlah Pembacaan Alkitab.
Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB No.392b ”KepadaMu Puji-Pujian”
Tema: “Perempuan Yang Menginspirasi: Peka dan Peduli”
--- saat teduh --JAWABAN JEMAAT

Jemaat menyanyi GITA BAKTI 117 ”AJAR KAMI MELAKUKAN
FIRMAN-MU”
1=F 4/4

1.

Ajar kami melakukan
firman-Mu, Tuhan,
dalam kata dan tindakkan
turut maksud-Mu.
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10.

Ajar kami mau peduli
pada yang lemah,
yang tersisih kami rangkul
dalam kasih-Mu

13.

Utus kami, Jurus"1amat,
jadi saksi-Mu,
memb'ritakan kes"lamatan
bagi dunia.

Pengakuan Iman Rasuli
Doa Syafaat
PF
…
Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:
Jemaat
dengarlah Doa Kami.
PF
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,
yang telah mengajar kami berdoa:
PF+Jem
Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi KJ No.475)
Pengucapan Syukur
P4 MARI MEMBERI PERSEMBAHAN SYUKUR KEPADA TUHAN SAMBIL MENGINGAT SABDA
TUHAN DALAM SURAT 2 KORINTUS 8 : 12 YANG MENYATAKAN: “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”.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat menyanyi GITA BAKTI 84:1-2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU
1=F 4/4
1.
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
2.

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.
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Doa Persembahan
--berdiri -P4 Marilah kita berdoa untuk persembahan ini
Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, melalui cara
online, Engkau terima dan berkati.
Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk, dalam sikap hormat dan patuh
untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta
milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar Majelis Jemaat setia melakukan
tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan
yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka Bumi.
Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
P6
…
Jemaat Menyanyi GITA BAKTI 115 : 1-2 “UTUSLAH KAMI”
1=G 4/4

1.

Utuslah kami masuk dalam dunia ini
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu;
membawa damai dan terang-Mu yang abadi,
menabur kasih bagi dunia yang resah.
Reff:
Utuslah kami jadi saksi yang setia,
membawa kabar sukacita yang abadi,
supaya dunia mengaku dan percaya;
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus'lamat dunia.

2.

Berilah kami hati tulus melayani,
menolong orang-orang berbeban berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia
untuk nyatakan kasih bagi dunia.

BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan,
serta terimalah berkatNya:
“TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau,
TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya
dan memberi engkau kasih karunia.
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera”.
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Jemaat Menyanyi GITA BAKTI No.402 a. “ Amin “
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