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Persiapan
 Doa pribadi warga jemaat
 Pengenalan lagu-lagu untuk beribadah
 Doa presbiter dan pelayan

Ungkapan Situasi
P2
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Mahakasih, sebab oleh Dia maka
persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan
tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati
pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh
pelosok negeri ini.
Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya
pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para
pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia walaupun melewati berbagai
tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayanpelayanNya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan.
Hari ini, bersama seluruh jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
kita memulai rangkaian Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Kiranya syukur
dan pujian senantiasa dinaikan kepada Tuhan dan kita senantiasa setia pada
panggilan-Nya.
saat teduh

MENGHADAP TUHAN
Ajakan beribadah
Ibu
Mari kita berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir
persekutuan ini.
GB 20:1-2

di tengah

“Umat Tuhan, Mari Datanglah”

Umat Tuhan mari datanglah persembahkan diri pada-Nya.
Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Jurus’lamatmu.
Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah.
Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah.
Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah, Bapa Mahakasih.
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu.
Hai umat-Nya mari!
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu.
Nas Pembimbing
Markus 1:17
“Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Ku jadikan penjala
manusia.””
duduk
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Doa Hari Ini
Ibu
Mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:
Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal bagi
kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu
sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari.
Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami
panjatkan kepada-Mu.
Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu,
kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih
mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan
sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu,
sehingga kami enggan melayani, tidak peduli dan cenderung lebih
mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu
banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak
berbicara, dan hanya sedikit bekerja.
Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusanMu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati,
pikiran dan perilaku kami, Ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan
hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui
kehadiran kami banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
 KJ 365b:1, 2, 3 & 6
Semua

“Tuhan, Ambil Hidupku”

Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu;
pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya, memujiMu s’lamanya

Laki-laki

Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya,
dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu, berkenan kepadaMu

Perempuan

Buatlah suaraku hanya mengagungkanMu dan
sertakan lidahku jadi saksi InjilMu, jadi saksi InjilMu

Semua

Limpah-ruah kasihku kuserahkan padaMu:
diriku seutuhnya milikMu selamanya, ,milikMu selamanya.
…saat teduh…
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PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon bimbingan Roh Kudus
PF
...
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Markus
1:16-20 yang menyatakan : ................
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman
Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua

 GB 394 “Haleluya”
Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
duduk

Khotbah
RENUNGAN
GEREJA MEMAHAMI PANGGILAN
DAN PENGUTUSAN
Yesus berkata kepada mereka :
“Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.” (ay.17)

Proses Tuhan memanggil setiap orang sebagai pelayan-Nya sangat unik. Ada
yang dahulu jahat kemudian menjadi baik seperti Paulus. Ada yang masih muda
seperti Timotius. Ada yang bekerja sebagai nelayan, seperti Simon, Andreas, Yakobus,
Yohanes dalam bacaan pada saat ini dan contoh lainnya.
Kepada yang disebut terakhir ini, Yesus berkata , “Mari, ikutlah Aku dan kamu
akan Kujadikan penjala manusia” (ay.17). Bagi seorang nelayan adalah hal yang aneh
untuk “menjala manusia”, karena terbiasa menjala ikan. Namun demikian, Yesus
mengubah cara pandang mereka yang awalnya terarah kepada ikan, kini menyasar
kepada manusia/orang.
Yang menarik dalam kisah ini adalah setiap orang yang dipanggil oleh Yesus
langsung meninggalkan pekerjaannya. Mereka bersedia dan langsung mengikut Dia.
Lalu mereka mulai berjalan bersama untuk berkarya.
Yesus pun tidak mencari murid yang sudah dikenal banyak orang pada masa
itu. Para murid yang dipilih-Nya adalah orang biasa yang kemudian berproses dan
bertumbuh secara spiritual bersama Yesus. Yesus mengajak mereka dengan
perkataan yang sederhana. Ia pun menggunakan cara yang sederhana dan menyentuh
langsung kepada pribadi orang tersebut.
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Gereja adalah alat kesaksian Tuhan di dunia ini. Tuhan sudah memilih kita
sebagai gereja-Nya. Kita bertanggung jawab untuk melakukan amanat atau perintah
Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Gereja perlu memahami panggilan dan
pengutusan Tuhan itu dan kemudian mewujudnyatakannya di dalam berelasi dengan
sesama maupun ciptaan yang lain. Di dalam perjalanan pelayanan, gereja tentu
mengalami pasang surut. Namun demikian, yang paling penting adalah gereja harus
terus mengerjakan tanggung jawabnya dan tidak boleh terjebak dalam zona nyaman
ketika berhasil. Gereja perlu terus menerus membuka diri untuk dibarui oleh Tuhan
Yesus, Sang Pemilik pelayanan, sama seperti para murid yang terus menerus diproses
oleh-Nya sampai pada kesudahnnya.
…saat teduh…

JAWABAN JEMAAT
 KJ 428:1,2,6 “LIHATLAH SEKELILINGMU”
Semua

Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai!
Refr.
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai!

Laki-laki

Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai?
Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya.

Pengakuan Iman
Ayah Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari berdiri untuk
mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut
masing-masing berkata: ”Aku percaya….”
duduk

Doa Syafaat
Ayah ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon :
Semua Dengarlah Doa kami
Ayah

Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang
telah mengajar kami berdoa :

Semua Bapa kami yang di sorga . . .(diakhiri dengan Dox GB 389 a)
Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.
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Pengucapan Syukur
Adik Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatan-Nya

di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilan-Nya dengan memberi
diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kiranya
dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur pada
Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini.
Dengan mengingat pesan Alkitab:
“Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu,dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam
kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kamidemikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.”
(II Korintus 8:7).

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ
(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri
an. GPIB ABRAHAM No. 163-00-0127927-5

 GB 79:1-3
Semua

“B’’ri PadaNya”

B'ri pada-Nya seg'nap hatimu, b'ri pada-Nya seg'nap hidupmu,
Kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.
B'ri pada-Nya seg'nap hartamu,
B'ri pada-Nya seg'nap bakatmu,
Kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.

Doa Persembahan
Kakak Mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa

syukur. Kita berdoa:
Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tanganMu jua dan
karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu.
Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk
mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di
dalam dunia.
Kel

Semua

Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan
yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dimanapun
Tuhan tempatkan kami.
A m i n.

duduk
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PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
berdiri
Ayah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman
Tuhan yang telah kamu dengar
 GB 120:1-2 “Kristus Memanggil Diriku”
Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu
untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu,
Kristus memanggil dan mengutus dirimu.
Dia memanggil, Dia mengutus,
Dia membimbing dan besertamu selamanya.
Berkat
Ayah 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)
Semua GB 402c AMIN, AMIN, AMIN
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