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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

TATA IBADAH KELUARGA 

DALAM RANGKA BULAN PELKES 

Rabu, 23 Juni 2021 

 

PERSIAPAN 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan 

gawai(gadget) yang dapat mendukung untuk melakukan 

peribadahan. 

o Persiapkan anggota keluarga untuk mengambil bagian 

dalam Ibadah Keluarga. 

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 2005-01-

000052-56-0. 
o Selamat beribadah. 

 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

PL Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus.  

Selamat sore/malam. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita 

yang oleh RohNya telah memanggil kita untuk bersekutu 

beribadah saat ini, yang secara khusus terkait dengan Bulan 

Pelayanan dan Kesaksian GPIB. 

 Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadaNya. 

Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umatNya 

melalui ibadah yang berlangsung saat ini 

  ----saat teduh --- 

 

UNGKAPAN SITUASI 

PL Tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenalNya. Dia 

berkenan memperkenalkan diriNya kepada umat ciptaanNya 

melalui karya pekerjaanNya. Dan karena pekerjaanNya itulah, 
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gereja hadir, dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya 

Allah di tengah-tengah dunia.  

Jmt Kami ada karena Misi Allah, kami ada untuk Misi Allah 

PL Misi Allah untuk keselamatan umat & seluruh ciptaanNya. Misi 

Allah itulah yang bekerja di dalam gerejaNya dengan 

melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui Pelayanan 

& Kesaksian (Pelkes) yang menghadirkan tanda-tanda kuasa 

Kerajaan Allah di dunia. 

Jmt Kami ada karena Misi Allah, kami ada untuk Misi Allah 

 

AJAKAN BERIBADAH 

PL Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke 

hadapan-Nya dengan sorak-sorai! 

Jmt Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-

lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. 

PL Marilah kita berdiri, kita menghadap TUHAN dengan sebuah 

nyanyian 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

Nyanyian KJ 365B : 1,2 “Tuhan, Ambil Hidupku” 

Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu; 

pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya, 

memujiMu s'lamanya. 

 

Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya, 

dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu. 

Berkenan kepadaMu 

 

Doa Pembukaan 

PL …. 

(duduk) 

Mazmur Responsoria 

PL Marilah kita bermazmur dari Mazmur 33 : 1-5, dengan silih 

ganti ….. 
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Nyanyian GB 38 : 1,3 “YESUS SUMBER DAMAI” 

Yesus Sumber damai, Tuhan Maha kudus, 

kini kami datang, b'rilah kasih-Mu 

 

Jurus'lamat kami, hangatkanlah hati 

dan satukan kami dalam rahmat-Mu. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Epiklese 

PF ….. 

 

Pembacaan Alkitab 

PF Mari kita berdiri untuk menerima Firman Tuhan melalui 

pembacaan Alkitab yang tertulis dalam NEHEMIA 4 : 6, yang 

berkata “……………………………………………………………….” 

 Demikian Pembacaan Alkitab, Haleluya! 

Jmt menyanyi (KJ 473a) Haleluya, haleluya, haleluya  

 

Khotbah 

JAWABAN JEMAAT 

 

Nyanyian KJ 432 : 1,2 Jika Padaku Ditanyakan 

Jika padaku ditanyakan apa akan kub'ritakan 

pada dunia yang penuh penderitaan,  

'kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin,  

pembebasan bagi orang yang ditawan; 

yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan; 

sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.  

K'rajaan Allah penuh kurnia itu, berita bagi isi dunia. 

 

Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan  

pada dunia yang penuh dengan cobaan,  

aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya  

menyampaikan kasih Allah yang sejati. 
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T'lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug'rah, 

kes'lamatan dalam Kristus, PuteraNya.  

K'rajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. 

 

Doa Syafaat 

PF … (Pokok doa diantaranya, Pelkes GPIB, Pos-pos Pelkes GPIB, 

Pandemi, Persidangan Sinode XXI GPIB, Bangsa dan Negara) 

Diakhiri Doa Bapa Kami dengan Doksologi dinyanyikan 

 

Pengucapan Syukur 

Dkn Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui 

pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita, dan 

Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam 

keberlangsungan karyaNya demi menyelamatkan dunia 

melalui pelayanan dan kesaksian kita.   

 

Nyanyian GB 84 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 memberikan persembahan diiringi instrumen---- 

 

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 

Dkn Mari kita berdiri untuk menaikkan doa syukur 
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Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat dunia, kami membawa 

persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. 

Terimalah ya Tuhan dan jadikanlah persembahan ini sebagai 

dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gerejaMu di tengah-

tengah dunia. Amin. 

 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

 

Amanat Pengutusan 

PF Marilah kita berdiri  

Kembalilah dalam kehidupan mu, dan ingatlah selalu, bahwa 

kepada setiap kita Tuhan memanggil & mengutus kita sebagai 

gerejaNya untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah 

melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia.  

 

Nyanyian GB 120 : 1,2 KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU 

 

Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu 

untuk wartakan kebenaran Firman-Nya. 

Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu, 

Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 

Refrein 

Dia memanggil, Dia mengutus, 

Dia membimbing dan besertamu selamanya. 

 

Mari semua ikutlah, memb'rikan diri pada-Nya; 

jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 

Pergi ke s'luruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, 

supaya dunia pun percaya pada-Nya. 

Refr…. 
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Berkat 

PF Arahkan hati & pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat,  

 

Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umatNya 

dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas 

dunia dengan perantaraan RohNya yang Kudus, akan 

senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkati mu 

bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-

lamanya. Amin 

 

Jmt menyanyi KJ 478a Amin..amin..amin.. 

 

KHOTBAH IBADAH KELUARGA BULAN PELKES 

RABU 23 JUNI 2021 

NEHEMIA 4 : 6 

Allah menghendaki umatNya yang terbuang, untuk pulang & mulai 

membangun kehidupan di tanah asal mereka. Tidak hanya Bait Allah yang 

dibangun, Allah juga menghendaki mereka untuk membangun kembali 

tembok kota Yerusalem.  

Tembok kota pada masa itu berfungsi sebagai pelindung bagi orang-orang 

yang tinggal di dalamnya, sekaligus juga dipandang sebagai simbol dari 

martabat orang-orang tersebut. Dengan demikian, kita dapat memahami 

maksud Allah untuk memerintahkan pembangunan tembok Yerusalem, yaitu 

untuk mengembalikan martabat umatNya. Martabat yang selama puluhan 

tahun runtuh karena umatNya menjadi bangsa pecundang & orang buangan, 

menjadi perhatian Allah untuk dipulihkan.  

Martabat adalah harga diri dan kehormatan diri. Allah menghendaki 

manusia, apalagi umatNya, dapat memandang dirinya berharga dan 

terhormat karena mereka adalah gambaran dari Pencipta mereka. 

Tuhan mau agar setiap manusia menyadari martabatnya itu dan 

menjaganya dengan baik. Seiring dengan itu, juga menjadi kewajiban 

bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabat sesamanya. Jadi, 
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menjaga martabat diri dan sesama adalah tanggung jawab ganda yang 

diberikan Allah kepada manusia.  

Tanggung jawab ganda dalam menjaga martabat itulah yang menjadi 

pesan oleh bacaan ini. Dengan bergotong royong membangun tembok 

Yerusalem, umat Allah dengan penuh semangat saling tolong 

menolong demi memulihkan martabat mareka dan sesama mereka. 

Bahkan sesungguhnya dengan cara seperti itu, secara tidak sadar 

mereka sudah mulai menunjukkan martabat mereka sebagai umat 

yang satu, yang menjunjung tinggi nilai kehidupan “ringan sama 

dijinjing berat sama dipikul”. Martabat mereka pulih, jati diri mereka 

kembali, dan Allah bekerja atas itu semua.  

Kenyataan semacam itu, pernah Tuhan izinkan untuk penulis saksikan pada 

kehidupan jemaat Pos Pelkes “PNIEL” Seponti Jaya Jemaat EBENHAEZER 

Ketapang, Kalimantan Barat. Di saat ada salah seorang warga 

jemaat/masyarakat yang mengalami kedukaan, berduyun-duyun warga yang 

lain menyediakan segala kebutuhan untuk warga yang berduka itu. Mulai dari 

memandikan dan membelikan pakaian bagi jenazah, membuat peti jenazah, 

menyiapkan makanan dan minuman bagi keluarga dan tamu,dan memenuhi 

semuanya sampai proses pemakaman. Tidak berhenti sampai disitu, saat ibadah 

syukur penghiburan pasca pemakaman pun, gotong-royong tetap dilakukan 

oleh warga jemaat dengan mempersiapkan ruangan ibadah di rumah warga 

yang berduka sampai menyediakan konsumsi untuk ibadah tersebut. Pokoknya 

keluarga sedapat mungkin tidak terbeban melainkan terus mendapatkan 

penghiburan melalui ibadah dan pelayanan jemaat.  

Disadari atau tidak, kebiasaan jemaat Pos Pelkes tersebut, termasuk dalam 

bentuk dari sikap hidup yang bermartabat. Jemaat menunjukkan martabat 

mereka dengan tidak membiarkan sesamanya itu sendiri dalam menanggung 

bebannya. Sikap ini selaras dengan Tuhan yang memandang manusia itu 

berharga, sehingga Ia rela menderita untuk menyelamatkan mereka. Upaya 

Tuhan untuk mengembalikan citra manusia sebagai makhluk illahi, menjadi 

dasar dari upaya manusia untuk memperjuangkan martabatnya di tengah 

kehidupan dunia yang rusak karena dosa.   
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Demikian halnya yang disadari oleh GPIB sejak lama. Latar belakang 

digantinya istilah Pekabaran Injil menjadi Pelayanan dan Kesaksian 

pada Persidangan Sinode tahun 1978, adalah karena GPIB menyadari 

karya Allah (Injil) yang begitu luas, yang bukan hanya tentang 

membangun jemaat Kristen melainkan tentang membangun 

kehidupan umat manusia yang selaras dengan nilai-nilai Kerajaan 

Allah. Dengan terus menerus membentuk gereja yang melayani dan 

bersaksi, GPIB sebagai gereja yang lahir dari karya Allah, turut menyatu 

dengan Allah dalam karyaNya atas dunia. Inilah Pelkes yang 

sesungguhnya, Pelkes yang mewujud pada upaya menghadirkan 

tanda-tanda Kerajaan Allah.  

Mari kita berpelkes dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Kiranya Roh 

Kudus senantiasa memperbaharui gerejaNya untuk setia dalam 

menghadirkan tanda-tanda KerajaanNya di tengah-tengah dunia. 

 


