GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Tata Ibadah Hari Minggu IV Sesudah Epifani
dan
Syukur HUT ke-38 Persekutuan Teruna GPIB

Tema:
Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat
bagi masa depan umat dan masyarakat (Ibrani 11:8-10)
Sub Tema:
#terunayangmisioner
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PERSIAPAN



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga
untuk terlibat dalam liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Ucapan Selamat Datang
Ibu Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan kita
untuk kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di hari Minggu
IV sesudah Epifani, Di dalam Ibadah ini kita akan bersyukur atas Hari
Ulang Tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini
menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di
hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita
berdiri memuliakan Tuhan …
Ungkapan Situasi
Ibu

Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juruselamat dunia nyata
kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik
yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan
yang terus menerus dikerjakan oleh Roh Kudus, yang telah
dilimpahkan-Nya bagi kita umat manusia.

Anak

Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan
kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia didalam
Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan
menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi
yang melakukan kebenaran oleh karena nama-Nya. Kuasa-Nya
menggerakkan hidup kita untuk melakukan misi-Nya yaitu mengasihi
setiap makhluk ciptaan-Nya, dari dahulu hingga sekarang, selama 38
tahun.
MENGHADAP TUHAN

Ibu

Marilah kita berdiri menghadap Allah,
Yang kasih setia-Nya tidak berkesudahan!

Nyanyian GB 12: MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN
do=d
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1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya;
marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya.
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya.
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya.

hal 2

Nas Pembimbing:
Ayah

1 Korintus 13:3

Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak
mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku.

Doa Hari Ini
Ibu

duduk 

Mari berdoa....
Allah yang setia memelihara persekutuan kami, kami bersyukur untuk
para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di Persekutuan Teruna.
Namun kami sadar bahwa sering kali kami kurang di dalam
pengajaran sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu
untuk melihat selebtik, selebgram dan youtuber daripada membaca
firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami, kami malah lebih sibuk
menghabiskan waktu dengan mem-posting kebaikan di dunia maya
bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh
Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami
sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk
mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaanMu.
Ya Allah, Engkau telah memercayakan teruna untuk kami layani. Ajar
kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami,
bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan
Engkau ya Kristus sebagai pusat dari seluruh ibadah kami,
meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami dan
mengganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni
kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan
kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri bahkan
menjadikan diri kami aktor bukan seorang hamba yang rendah hati.
Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus,
kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu guna menyinari kehidupan
masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus
bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk
terus menolong kami, ya Allah. Amin.

Nyanyian GB 44: MENGALIR DALAM HATIKU
do = as
1. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal.
'Ku nyanyikan damai besar; anug'rah kasih Allah.
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Reff:
Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib,
betapa besar kasih-Nya;anug'rah kasih Allah.
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2. Di salib Yesus Tuhanku, 'ku dapatkan damai penuh
dan itulah dasar teguh; anug'rah kasih Allah. Reff:
PELAYANAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari
Kitab Markus 10:17-22 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

J

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu GB 394
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya!

duduk 

Khotbah

Saat Teduh
TERUNA YANG MENJADI BERKAT

Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab
banyak hartanya (ay.2)
Kalau kepada kita disampaikan pertanyaan, “Apa yang paling berharga
dalam hidupmu?” Jawabannya pasti beragam. Ada yang menjawab keluarga :
suami, istri dan anak; atau bersekutu dengan Tuhan, dan lain-lain. Dalam
kenyataannya disadari atau tidak, jawaban-jawaban kita seringkali tak sesuai
dengan apa yang dilakukan atau diperbuat. Kita menjawab yang paling
berharga itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Padahal sering kita lupa untuk
beribadah atau berdoa. Benar, tidak?
Ketika Yesus sedang dalam perjalanan, datanglah seorang muda
menghampiri-Nya dan bertanya, apa yang harus dia perbuat untuk
memperoleh hidup yang kekal? Menjawab pertanyaan tersebut, Yesus
menyampaikan dua hal yang penting untuk dilakukakn. Pertama, melakukan
perintah Allah dengan taat dan sungguh-sungguh. Kedua, menjual harta yang
dimilikinya, lalu membagikannya kepada sesama yang miskin. Jawaban Yesus
disikapin anak muda tersebut dengan perasaan berat hati. Hal yang
memberatkan hatinya utamanya karena harta. Jelas sekali, bahwa ia
menganggap harta lebih utama daripada hidup kekal.
Tuhan Yesus tidak melarang orang menjadi kaya atau memiliki harta
yang banyak. Namun demikian, jangan sampai kekayaan itu diperoleh dengan
cara yang tidka benar dan dipergunakan untuk tujuan yang salah. Kepemilikan
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harta juga tidak boleh dimaknai secara salah, yaitu menjadi yang utama dalam
hidup ini.
Saudara, tentunya kita menginginkan anak-anak terutama para teruna
berhasil dalam hidupnya. Karena itu anak-anak kita harus diberi motivasi
secara tepat. Maksudnya, didiklah anak-anak kita tidak hanya untuk menjadi
pandai dan sukses. Lebih dari itu arahkanlah mereka juga menjadi teruna
yang takut akan Tuhan. Dengan meiliki karakter teruna yang takut akan
Tuhan, maka kelak mereka bertumbuh menjadi pembawa berkat bagi
kemuliaan Tuhan Yesus.
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons GB 68: HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA
do=e
1. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku,
dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga,
Yesus hidup dalamku
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2. 'Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku,
dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan,
dalam Yesus hidupku.
Pengakuan Iman

berdiri 

duduk 
Doa Syafaat
Doa syafaat diakhiri dengan Doa Bapa kami dengan Doxologi versi GB 389a
Pengucapan Syukur
Ajakan Memberi
Adik

Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan.

Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya
yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih setia-Nya
ditunjukkan-Nya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Firman Tuhan dalam Nas Alkitab 1 Tawarikh 29:17a yang
menyatakan ……
Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ
(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri
an. GPIB ABRAHAM No. 163-00-0127927-5

Nyanyian Persembahan GB 84: INILAH UNGKAPAN SYUKURKU
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
hal 5

berdiri 

Doa Syukur

Kakak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur
Tuhan
Yesus,
terimakasih
karena
kasih-Mu
kami
telah
diselamatkan.
Kel

Terimakasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan
kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami.
Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami
menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan
kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin.
PENGUTUSAN

Amanat Pengutusan
Ibu

berdiri 

Mari kita memberitakan tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah
bahwa Dia hadir dalam dunia nyata mupun dunia digital. Kasih-Nya
memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam
keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala
keegoisan diri dan melayakkan kita merima hidup yang kekal.
Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah,
Tuhan akan selalu menolong kita.

Nyanyian
 GB 116: YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T'RANG
1. Yesus inginkan dirimu bersinar t‟rang
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.
Reff:
Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya
Berkat
Ayah Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah
berkat-Nya…..

Kel

“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)

Amin GB 402c
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