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PERSIAPAN 
 Doa Konsistori  
 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 
 Saat Teduh 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi! 

Segenap Presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan 
selamat beribadah pada hari Minggu XVII Sesudah Pentakosta.  Dalam 
ibadah ini, kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun 
penyertaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang 
perjalanan Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian PELKAT Pelayanan 
Anak (PA) GPIB.  Sehubungan dengan itu, ibadah ini akan mengangkat 
tema: “Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat” dan Subtema: “Aku 
Menolong Sesamaku” berdasarkan Surat 1 Korintus 16:10-18.  
Pelayan Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-
Loupatty 
Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja memberkati bakti diri kita. 

 

Mars Pelkat PA  
 
AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang 
akan dibawa memasuki ke dalam ruang ibadah. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN JEMAAT KIDUNG CERIA 13 : 1,2  KAMI PUJI DENGAN RIANG 

1. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar; 
 bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar. 
 Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t’lah lenyap. 

Sumber suka yang abadi, b’ri sinar-Mu menyerap. 

-----Prosesi masuk---- 

2. Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinar-Mu. 
 Para malak, tata surya naikan puji bagi-Mu. 

Padang, hutan dan samud’ra, bukit, gunung dan lembah,  
margasatwa bergembira, ’ngajak kami pun serta. 
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VOTUM                    

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 
dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J AMIN  
 
NAS PEMBIMBING         1 Korintus 12 : 4-6 

PF Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa 
pelayanan, tetapi satu Tuhan.  Dan ada berbagai-bagai perbuatan 
ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam 
semua orang. 

 
SALAM                     

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 

J  DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT KIDUNG CERIA 233 YESUS MENGINGINKAN DAKU 

Anak Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya, 
 Di mana pun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya. 

 Refrein   Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. 
  Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

J Yesus menginginkan daku menolong orang lain, 
 Manis dan sopan selalu ketika ku bermain.  Refrein   ……. 

 
DOA HARI INI                Jemaat duduk 

P2 Jemaat Tuhan, mari kita berdoa: 

Anak PA Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menceritakan 
kesedihan hati kepada Tuhan. Selama masa pandemi Covid-
19 ini, kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba 
ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, 
lihatlah, ada dari antara kami saat ini menjadi yatim piatu 
karena kehilangan mama papa, ada juga yang kehilangan 
kakek-nenek, kakak-adik, paman-bibi, sahabat, pengasuh, 
guru, bahkan kakak layan. Sejujurnya, kami masih merasa 
takut dan sedih Tuhan, tetapi kami mau memberiu diri untuk 
Tuhan pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih 
hati.  
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Anak PA  Tuhan Yesus, terimakasih ya karena kami masih tetap dapat 
belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari Rumah. Semuanya 
ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan mama papa 
untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi 
kebutuhan gadged dan kuota kami. Tuhan, saat ini kami mau 
jujur kepada-Mu, kami sering merasa bosan dan lelah 
melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja. 
Sehingga tanpa kami sadari sering melakukan perbuatan yang 
membuat mama papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal 
mereka sudah sangat kelelahan Tuhan. Ampunilah kami 
Tuhan Yesus. Mampukan kami menjaga hati supaya tetap 
bersyukur dengan segala keadaan. 

Pelayan PA   Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di 
dalam rumah dengan berbagai aktivitas yang sangat 
melelahkan bahkan membosankan, mampukan kami untuk 
selalu bersyukur karena hanya dengan cara inilah kami dapat 
ikut serta dalam menjaga Kesehatan dan keselamatan diri 
juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini 
kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri serta 
kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun 
menerapkan protokol Kesehatan dalam segala keadaan.  

P2 : Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. 
 
BERITA ANUGERAH                             

PF Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal: 
dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, 
sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di 
antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu 
karuniapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus 
Kristus. (1 Korintus 1:5-7) 

J SYUKUR KEPADA ALLAH   
 
NYANYIAN JEMAAT KIDUNG CERIA 37 ALLAH BAPA MELINDUNGI 

Anak Allah Bapa melindungi anak-anak-Nya di bumi; 
 burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. 

J Suara anak-anak Bapa siang malam didengar-Nya; 
tiap kali m’reka minta, pertolongan diberi-Nya. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ……………………………….. 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan 
Alkitab: HALELUYA! 

J KIDUNG CERIA NO 350 HALLELUYA, PUJILAH TUHANMU 

Haleluya!  Pujilah Tuhanmu! 
Haleluya!  Pujilah Tuhanmu! 
Haleluya!  Amin.  Haleluya!  Amin.  Haleluya!  Amin. 

P3 Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 17 : 1-9, begini 
bunyinya: 

Anak PA………….… 

PF Demikianlah pembacaan Alkitab.  Hendaklah perkataan Kristus diam 
dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur 
kepada Allah (Kolose 3:16a,d) 

NYANYIAN JEMAAT  KIDUNG CERIA 121 PUJILAH KHALIK SEMESTA  

 Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia.   
 sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Put’ra, Roh Kudus! 

                           Jemaat duduk 
KHOTBAH     

JAWABAN JEMAAT 

NYANYIAN JEMAAT  KIDUNG CERIA 300 TOLONG AKU, TUHAN 

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

Orang tua Ajar aku, Tuhan, rajin bekerja, 
Menunaikan tugas dalam dunia 

Pelayan PA  Ajar ‘ku mengatur maksud hidupku, 

& Presbiter  Jangan mementingkan hanya diriku. 

Jemaat  Tuhan yang abadi, bina hatiku,  
  menunjukkan kasih ‘kan sesamaku. 
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Pengakuan Iman Rasuli           Jemaat berdiri 

PF Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala 
waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman 
Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata : 

J Aku percaya ………………………. 
 
DOA SYAFAAT                Jemaat duduk 
PF ……………… 
J Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon… 

J Dengarlah Doa kami  

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

PF + J Bapak kami yang disorga ……. (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan 
Doksologi Kidung Ceria 348 KAR’NA ENGKAULAH) 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 

AJAKAN MEMBERI          1 Korintus 16:2-3 

P4 Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan 
tidak dapat diserahkan secara langsung.  Tetapi, bagi setiap kita yang 
terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan.  Rasul 
Paulus berkata:  “Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah 
kamu masing-masing--sesuai dengan apa yang kamu peroleh--
menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah …… kalau aku 
datang …… aku akan mengutus orang-orang ………….… untuk 
menyampaikan pemberianmu.”   

Persembahan Bapak, Ibu dan saudara dapat diserahkan kepada 

Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim 

ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM  No. 163-00-

0127927-5 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  
Mari memberi persembahan dan menyanyi:  

 
NYANYIAN JEMAAT KIDUNG CERIA 228 : 2, 3, 4 TUHAN, AMBIL HIDUPKU 

J Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya,  
 dan jadikan langkahku berkenan kepada-Mu. 
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Anak PA Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu. 
 Dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu.   

----Jemaat memberi persembahan---- 

J Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu; 
 akal budi dan kerja, Tuhan, pergunakanlah! 

DOA SYUKUR 

P4 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 
kepada Tuhan dalam doa syukur : 

Anak PA Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur hati kami ini.   
Terimalah hati kami yang taat untuk melakukan firman-Mu 
dan bakti diri kami yang tulus untuk menjadi berkat bagi 
orang lain.   
Terimalah diri kami, sebagai persembahkan untuk 
memuliakan-Mu.   

NYANYIAN JEMAAT KIDUNG CERIA 228 : 6 TUHAN, AMBIL HIDUPKU 

J Limpah-ruah kasihku ku serahkan pada-Mu: 
diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. 

P4 Amin 

PENGUTUSAN 
Warta Jemaat             Jemaat duduk 

Pesan HUT Pelkat PA 

Amanat Pengutusan 

Anak PA     Ketika anak-anak seusia kami  
mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, 

Kami cukup di sini, bersyukur dalam ibadah,  
bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. 

Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, 
Kami ingin memberi hadiah kepada orang lain. 

Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi, 
Karena kami mau memberikan ketaatan hati kepada pemerintah.  

Di hadapan dan Bersama Tuhan, 
kami mau memanfaatkan situasi ini untuk menjadi berkat. 

Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton, 
kami mau mulai bergerak, bersama dengan yang lain, 

Kami mau ikut membantu sesama. 
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PF Jemaat Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan berkata Karena 
itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, 
jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! 
Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 
jerih payahmu tidak sia-sia (1 Korintus 15 : 58). 

NYANYIAN JEMAAT KIDUNG CERIA 203 BERKUMANDANG SUARA  

Anak Berkumandang suara dari seberang, 

Semua “Kirimlah cahyamu!” 

Anak Banyak jiwa dalam dosa mengerang, 

Semua “Kirimlah cahyamu!” 

Semua Refrein   Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
   Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 

Semua Jangan kita tinggal diam mendengar: 

Anak “Kirimlah cahyamu!” 

Semua Injil Tuhan haruslah kita sebar, 

Anak “Kirimlah cahyamu!” 

Semua Refrein   Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
   Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
 
BERKAT 

PF Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan 
serta terimalah berkat-Nya:  

 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. 

 
NYANYIAN JEMAAT KIDUNG CERIA 329 YA TUHAN, T’RIMA KASIH 

Anak PA Ya Tuhan, t’rima kasih atas yang Engkau beri: 
  Makanan dan minuman dan segala rezeki   

J Haleluya, haleluya, haleluya! Amin  
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PESAN MAJELIS SINODE GPIB 
Dalam Rangka HUT KE-62  

PELKAT PELAYANAN ANAK GPIB 
Tema: "Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat" 

Sub Tema: Aku Menolong Sesamaku 
 

 
Biar kanak-kanak datang kepada-Ku 
Itu sabda Yesus, IA memanggilku… 
 
Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakan 
mereka untuk menjawab panggilan-Nya, agar dalam masa kanak-kanak sudah 
terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PA GPIB terus tumbuh 
berkembang menghijaukan ladang pelayanan dalam segala bentuk karya dan 
kreasi. 
 
Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak, tidak menghentikan langkah 
anak-anak PA GPIB yang hebat! Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari 
rumah, namun semangat anak-anak tidak patah bahkan kehadiran mereka 
dalam IHMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring 
menunjukkan bahwa Anak PA GPIB senantiasa MENGANDALKAN TUHAN dan 
PANTANG MENYERAH dengan kondisi yang terjadi.  
 
Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi 
kami sampaikan kepada Kakak, Bunda, Yanda, Nci dan Ngku yang terus 
berkreasi mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus 
melalui beragam kreatifitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan 
pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap 
program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai MENGUPAYAKAN YANG 
TERBAIK sebagai ikrar bersama seluruh Pelayan PA GPIB. Terima kasih atas 
dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat 
PA GPIB periode 2015-2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan, 
tidak akan pernah sia-sia. 
 
Apalah artinya Pelayanan Anak tanpa dukungan dari seluruh Presbiter dan 
Jemaat. Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas, dukungan doa dan materiil yang 
selama ini disampaikan agar anak PA GPIB mengalami kasih nyata Tuhan 
kiranya dibalas oleh Kristus, Sang Pemilik Ladang. Perjalanan ini masih 
panjang, tersebar di seluruh nusantara anak-anak masa depan gereja yang 
masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, 
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kualitas pelayanan yang baik serta sarana ibadah yang memadai. Kami 
percaya, pertumbuhan iman adalah tanggung jawab bersama, oleh karena itu 
dalam kesempatan ini kami berharap Bapak, Ibu, Kakak-kakak sebagai bagian 
dari keluarga besar GPIB terus menopang dalam kasih gumul juang PA GPIB.  
 
Dalam sukacita Hari Ulang Tahun, kami sadar ada keluarga PA GPIB yang 
mengalami kesulitan akibat pandemi, ada yang sedang berjuang melawan 
sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang kesayangan. Mari 
Adik dan Pelayan PA GPIB, tunjukan ungkapan syukur atas pertambahan usia 
pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani sahabat, 
keluarga, orang tua dan masyarakat yang dalam kesulitan. Jadilah Penolong 
bagi sesama, setialah berdoa dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di 
tengah kesesakan, karena “Hati yang gembira adalah obat”. 
 
Bertumbuh dan berbuahlah, Pelkat PA GPIB, agar buah pelayanan dipetik dan 
menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Pelkat PA GPIB! 
 
 

Majelis Sinode GPIB 
 

Ketua Umum  : Pdt. Paulus Kariso Rumambi 
Ketua I   : Pdt. Marthen Leiwakabessy 
Ketua II   : Pdt. Melkisedek Puimera 
Ketua III  : Pdt. Maureen Suzanne Rumeser – Thomas 
Ketua IV  : Pnt. Adrie P. H. Nelwan 
Ketua V   : Pnt. Mangara Pangaribuan (†) 

Sekretaris Umum : Pdt. Jacoba Marlene Joseph 
Sekretaris I  : Pdt. Elly D. Pitoy – de Bell 
Sekretaris II  : Pnt. Sheila Aryani Lumempouw – Salomo 
Bendahara  : Pnt. Ronny H. Wayong 
Bendahara I  : Pnt. Eddy Maulana SoeiNdoen 

 
 

UNIT MISIONER MAJELIS SINODE GPIB 2015-2020 DEWAN PA 
Tanti Tiendas, Benino Aipassa, Putri Tumelap – Panduu, Giathika Dailapasa,  
Ester Pattinama – Terroe, Christian Dethan, Benaya Sulistyono, Anasthasia 

Mandik, Viena Sitaniapessy 
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