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Persiapan 
 Doa Konsistori  

 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 
*Keterangan : PPT        = Pengurus & Pelayan PT  
                     Pelkat PT        = Teruna & PPT,  

               J        = Jemaat 
 

 --- Saat Teduh --- 

 

Ucapan Selamat Datang dan Selamat Beribadah 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter bertugas 

GPIB Jemaat „„Abraham‟‟ Kesatrian Grup 1 Kopassus Serang  

mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat 

beribadah di Hari Minggu V Sesudah Epifani.  

Dalam Ibadah Minggu ini, kita juga merayakan kebaikan Allah 

dalam karya-layan Pelayanan Kategorial Persekutuan 

Teruna GPIB yang ke 40 tahun.  

Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini oleh Pendeta Ny. 

Vera T Kaya-Loupatty. 
 

--- Hening sejenak --- 
Ungkapan Situasi        

P2 Salam sejahtera bagi kita semua!  
Marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi No.163 
“BAGIMU DAMAI SEJAHTERA”, sambil menyapa saudara-
saudara yang ada di sekitar kita dengan memberi salam 
namaste.  

 
 KMM. No. 163  “BAGIMU DAMAI SEJAHTERA”   

(kesempatan pertama dinyanyikan oleh Pelkat PT, lalu kesempatan kedua dinyanyikan 
bersama-sama) 

 

Pelkat PT Havenu syalom alekhem, havenu syalom alekhem,  
Havenu syalom alekhem, havenu syalom, syalom, 
syalom alekhem 

J Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra 
 Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai, damai, dan sejahtera 

P2   Patutlah kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita! 
Atas hikmat Tuhan yang memampukan kita untuk melayani-
Nya!  
Atas kasih setia-Nya yang membentuk dan membina kita! 
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Pelkat PT Empat puluh tahun Pelkat Persekutuan Teruna dibentuk 
dan diasuh-Nya, sehingga kami mampu berjalan dalam 
terang-Nya sampai saat ini. 

 

   KJ. no. 299 “BERSYUKUR KEPADA TUHAN”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
J Empat puluh tahun Pelkat Persekutuan Teruna mengarungi 

kehidupan, menuntun tiap teruna untuk melewati badai pada 
masanya. 
Karena itulah, kami bisa tetap berdiri teguh dalam iman pada-
Nya.  

  KJ. No. 299 “BERSYUKUR KEPADA TUHAN”  
Bersyukur kepada Tuhan, 
bersyukur kepada Tuhan, 
sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. 

Ajakan Beribadah 
P2 Mari kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan 

keyakinan iman yang teguh, sebab hati kita telah dibersihkan 

dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan 

air yang murni (Ibrani 10:22). Jemaat, marilah berdiri, 

menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
 KMM. No. 38 : 1, 2 “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU”   

Semua Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta 
cakrawala. 
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia, besarkanlah 
nama-Nya 
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Reff: Bersorak-sorai bagi Rajamu!  
Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

........Prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah..... 

Perempuan Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia 
terus 

Laki-laki Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan 
  Muliakan Penciptamu 

Semua  Reff: Bersorak-sorai bagi Rajamu!  
Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

VOTUM 
PF “Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang 

menjadikan langit dan bumi.” (Mazmur 124:8)  

J  1 . | 1 . ||  do = g  
A - min.  
                                 

Nas Pembimbing 
PF “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah 

bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, 
bahkan akan menolong Engkau; Aku akan memegang engkau 
dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.” 
(Yesaya 41:10) 

Salam 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu  

oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.  
(2 Petrus 1:2) 

J DAN MELIMPAH ATASMU JUGA  

  KMM. No. 43  “MARI BERNYANYI SERTAKU”  la=d  4/4 
Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan Haleluya, Amin 
Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. 
Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. 
Dia selamanya Sumber kurnia, Pujilah! 
Pujilah atas karya-Nya, pujilah Dia yang menang. 
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. 
Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah. 
Dan ahli waris-Nya dalam Putra-Nya. Pujilah! 

--- duduk  
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Pengakuan Dosa              
P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan 

hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita:  
 Sungguhkah kita sedang duduk bersama dalam sebuah 

persekutuan di  
dalam Tuhan, atau kita hanya sekadar memuaskan diri sendiri? 
Mari, kita mengakui kegagalan kita untuk memahami anugerah-
Nya. 

(Saat hening: umat mengaku dosa pribadi – diiringi musik) 

Para Teruna  Dunia berjalan di sekeliling kami, penuh dan 
pesat. Seringkali kami kurang peka terhadap kehadiran 
Allah dalam kehidupan kami hingga   saat ini. Kami 
berusaha mencari kesenangan diri sendiri, seakan-  akan 
kami meragukan kuasa-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, 
yang seringkali memberi ruang pada pencobaan, seolah-
olah kami mampu hidup tanpa ketaatan. Tuhan, 
kasihanilah kami, yang lemah dan seringkali tak mampu 
melawan godaan, dengarkanlah pengakuan kami. 

Pengurus & Pelayan Teruna: 
Dalam hati kami tersimpan kerapuhan juga kecongkakan, 
kebobrokan juga ketidaksabaran, keraguan juga kecemaran, 
kegamangan juga kesombongan, keterasingan juga pengucilan, 
kemarahan juga kedagingan, kemalasan juga penekanan. 
Tuhan, ampunilah kami yang mengaku namun menuntut 
Tuhan, kasihanilah kami yang memuji namun haus pujian. 
Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami.  

Para orangtua: 
 Dalam hidup ini ada banyak berkat Tuhan yang telah kami 

terima.  Namun, kami jarang bersyukur kepada-Mu. Di tengah 

kesibukan kami, kami lupa meluangkan waktu untuk 

memperhatikan anak-anak kami. Kami lebih mengutamakan 

kepentingan kami dari pada mereka. 

Tuhan, ampunilah kami yang kurang mendengar, 

Tuhan, kasihanilah kami yang kurang bersabar, 

Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami.  

P2 Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau memanggil dan mengutus 
kami untuk mempersiapkan para teruna ini bagi masa depan 
bangsa, sehingga mereka mampu menyinari kehidupan 
masyarakat yang penuh carut marut karena kejahatan dan dosa, 
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tetapi kami lebih memilih diam dan pasif, hidup bagi diri 
sendiri. Sinar kami meredup, bahkan mati. Kepada-Mu, kami 
memohon:  

 KJ. No. 43  “TUHAN KASIHANI KAMI” 
Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami!  
Tuhan, kasihani kami ! 

Berita Anugerah 
PF Bagi kita, yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, 

lalu bertobat, disampaikan Berita Anugerah pengampunan 
sebagaimana dinyatakan dalam Surat 1 Yohanes 1:9 yang 
mengatakan: 

 “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia 
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa 
kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah 
berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

J  SYUKUR KEPADA TUHAN.  AMIN  
  
  GB. No. 41 : 1, 2  “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH” 

1. Maukah dosamu dihapus bersih? Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
    „Kau „kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. 

    Reff: Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak domba Allah. 
      Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak domba Allah. 

2. Maukah engkau meredam hasratmu? Besar kuasa-Nya, darah  
 Tuhan. 

    Datang seg‟ra, kau dibasuh bersih; ajaib kuasa darah Tuhan. Reff 

Perintah Hidup Baru 
PF Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan Perintah Hidup 

Baru seperti yang tertulis dalam Surat Ibrani 10:19-25: 

19Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh 
keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, 20karena Ia 
telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita 
melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri, 21dan kita mempunyai 
seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah. 22Karena itu 
marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan 
keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah 
dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah 
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dibasuh dengan air yang murni. 23Marilah kita teguh berpegang 
pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang 
menjanjikannya, setia. 24Dan marilah kita saling 
memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan 
dalam pekerjaan baik. 25Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh 
beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan 
semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang 
mendekat. 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

  GB 381: 1  “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai 
sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 

        --- duduk  

Kesaksian Pujian: …………………………… 
 

PELAYANAN FIRMAN 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF ………… 

 

Pembacaan Alkitab 

PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 
dibacakan dari Alkitab: Haleluya!   

J     GB. No. 394  

 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”   
 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya; Haleluya! 

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

P3 Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Injil Matius 7: 
7 - 11 yang menyatakan  
(dibacakan oleh salah satu Anggota Teruna Eka): 

………………………………….. 
P3 Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap 
di antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 
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   GB. 392A ”KEPADA-MU PUJI-PUJIAN” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan Bapa, Put'ra, 
dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

--- duduk  

KHOTBAH  “Allah Tahu Pemberian yang Terbaik untuk Kita” 
 

---- setelah khotbah, saat hening ---- 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

  KJ 452 :1, 2, 5, 6  “NAIKKAN DOA TAK ENGGAN” 

 

PPT Naikkan doa tak enggan; Yesus pasti berkenan 
 Doa itu p‟rintahNya, Ia tak menolaknya 

Orangtua  Maharaja Dialah, tak terbatas kuasa-Nya 
  Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu! 

Teruna Biar oleh kasih-Mu bersemangat langkahku 
 Kau Pembimbing dan Teman hingga akhir yang terang 

Jemaat Jalan-Mu tunjukkanlah, jiwaku kuatkanlah 
 Hingga hidup matiku memenuhi maksud-Mu. 

Pengakuan Iman 

PF Mari berdiri, kita ucapkan dan ikrarkan bersama Pengakuan 
Iman kita sesuai rumusan Pengakuan Iman Rasuli, dengan hati 
dan mulut, masing-masing kita mengaku: 

 Aku percaya kepada Allah ......                                                                 
       --- duduk  

Doa Syafaat (Beberapa pokok doa oleh Teruna Dwi, Selanjutnya oleh PF) 

PF  . . . . Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

J  DENGARKANLAH DOA KAMI!  

PF  Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:  

PF+J BAPA KAMI YANG DI SORGA… (ditutup dengan menyanyikan GB. 

No. 389A) 

Pengucapan Syukur 

 Ajakan Memberi 
P4 Mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita 

terima.  
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Pelkat Teruna: 
 MARI MEMPERSEMBAHKAN HIDUP KITA MENJADI ALAT-

NYA MEMBAWA TERANG BAGI DUNIA INI. KITA TIDAK 
BERJALAN SENDIRI, TUHAN SELALU ADA MENYERTAI 
KITA, MEMAMPUKAN DAN MENGUATKAN KITA UNTUK 
MELANGKAH DALAM KEHIDUPAN INI. 

P4 Firman Tuhan dalam Roma 12:1 menyatakan: 

 “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah 
aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada 
Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati”. 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara  

   KMM. No. 101 : 1, 2   “T’RIMA KASIH, YA TUHANKU” 

1. T‟rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberianmu 
    Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu 
    „Kau curahkan pada umat-Mu, „Kau curahkan pada umat-Mu 

----Jemaat menyampaikan persembahan----- 

     2. T‟rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku 
         Agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu 
         Yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu 

Doa Syukur                  
P4 Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan berdoa untuk 

persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa, secara 
silih ganti: 
Tuhan Yesus, terimakasih untuk hidup yang Engkau 
anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang 
yang Engkau berikan dalam menopang dan menolong hidup 
kami.  

J TERIMALAH UNGKAPAN SYUKUR KAMI. PAKAILAH HIDUP 
KAMI MENJADI BERKAT UNTUK SESAMA DAN SELALU 
BERSEDIA MEMPERSEMBAHKAN HIDUP KAMI BAGI 
ORANG DI SEKITAR KAMI DEMI KEMULIAAN-MU. AMIN. 

--- duduk           
Kesaksian Pujian: ………………………………….. 
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PENGUTUSAN 
Warta Jemaat 
P6 …………. 

Pesan HUT ke-40 Pelkat PT GPIB  

Mars Pelkat PT GPIB 

Pengurus Pelayan Teruna: 
Marilah kita berdiri, kita menyanyikan bersama ”MARS TERUNA 
GPIB” 
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Amanat Pengutusan                                                        
PF Kita tetap berdiri,  

Pergilah, jadilah utusan-utusan Allah yang selalu siap 
mewartakan kasih  dan keadilan-Nya di tengah dunia ini. 
Gaungkanlah dalam gerak langkah hidup yang membawa 
sukacita. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong dan menyertai 
kita.  
 

  GB. No. 300 : 1, 2  “KEPADA-MU KU BERDOA” 
1. Kepada-Mu ku berdoa dan „ku pinta “Ulurkanlah tangan kasih-

Mu padaku” 

Kar‟na „ku tahu „Kau selalu di sisiku Oh, Tuhanku dengarkanlah 

doaku kepada-Mu. 

    Reff: Kar‟na „ku tahu, „ku tahu pasti 
     Oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini 
     Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak „kan berarti 
     Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu 

2. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, Tabahkanlah dan 

kuatkanlah imanku 

Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu agar dapat aku hidup selalu  

di sisi-Mu. reff 

Berkat  
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya: 
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”. 

J   GB. No. 402c ”AMIN” 
Amin, amin, amin, amin,  
Amin, amin, amin, amin. 

 

---- prosesi Alkitab meninggalkan ruang Ibadah ----  

** Selamat Hari Minggu, Selamat Ulangtahun ke 40 Persekutuan 
Teruna GPIB *** 
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