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PERSIAPAN
 Doa Konsistori
 Pengenalan lagu
 Penjelasan Tata Ibadah
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2.
Selamat Pagi/Sore jemaat sekalian…..
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu V
sesudah Epifania. Di dalamnya, kita juga akan bersyukur atas anugerah Tuhan melalui usia
ke-34 bagi Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di
hadapan Tuhan.
Pemberita Firman pada ibadah ini disampaikan oleh … … …
UNGKAPAN SITUASI (Pengurus/ Pelayan PT)
Tanggal 30 Januari 1983 wadah pembinaan Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna
dibentuk oleh GPIB. Sudah 34 tahun Persekutuan Teruna telah melayani, membina dan
mengajar. Banyak pemimpin gereja telah dihasilkan melalui wadah binaan ini. Oleh Karena
itu, keterlibatan pengurus, kakak layan dan para teruna GPIB untuk terlibat dalam proses
membina dan dibina, patut diapresiasi dan diberi perhatian khusus serta terus didukung oleh
majelis jemaat dan juga orang tua. Melalui pembinaan dan pengajaran firman Tuhan yang
baik dan terarah serta menjawab kebutuhan maka para teruna diharapkan akan makin tampil
sebagai kader-kader pemimpin gereja yang taat, setia dan berkualitas di masa depan.
Di hari bersyukur ini, kami menghimbau seluruh unsur jemaat untuk berkomitmen
mewujudkan panggilan dan pengutusan dalam membina para teruna GPIB agar menjadi
pribadi yang beriman, setia beribadah, tekun belajar, bertutur lembut dan berakhlak serta
berperilaku jujur dan benar menurut teladan sang Guru Agung, yakni Yesus Kristus. Dengan
demikian para teruna tidak akan jatuh dalam berbagai rayuan lingkungan yang menyesatkan
dan menggelapkan. Sebaliknya, mereka akan terus bersinar bagai lilin yang memancarklan
cahaya di tengah kegelapan.
Jemaat Menyanyi  “YESUS BERPESAN” (KJ 422)
1. Yesus berpesan dalam malam g‟lap kamu harus jadi lilin gemerlap;
anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah!
2.

Yesus berpesan : Bersinarlah t‟rang; lilinmu Kulihat malam dan siang.
Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah!

3.

Yesus berpesan : Dunia penuh banyak macam dosa, susah dan keluh;
anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah!

-saat teduhAJAKAN BERIBADAH
P.2.
Jemaat silakan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan
kita.
MENGHADAP TUHAN
Jemaat Menyanyi  “TERANG MATAHARI“ (KJ 322)
Kantoria 1. Terang matahari telah menyinari segala neg‟ri,
dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri.
2

Teruna

2.

Gembira sekali kulihat kembali terang merekah.
Dan Bapa di sorga, yang Bapaku juga hendak kusembah.

Semua

3.

Syukur bagi Dia, Gembala setia, yang jaga tetap.
Anug‟rah-Nya jua hariku semua, terang dan gelap.
-

Semua

4.

Votum
P.F.

Prosesi Alkitab dibawa masuk -

Tenaga dan kuat, kerja yang kubuat, kepunyaan-Nya.
Dengan rendah hati hendak kuhormati Yang Mahaesa.
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan bumi.

Jemaat

1 .|1 .
A - min

Nas Pembimbing
Matius 5 : 16
P.F.
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.”
Salam
P.F.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Kristus Yesus, Juruselamat kita,
menyertai kamu.

Jemaat DAN MENYERTAIMU JUGA
Jemaat Menyanyi ”O YESUS KRISTUS, T’RANG BAKA” (KJ 140)
Kantoria 1.
O Yesus Kristus, T‟rang baka, dunia gelap sinarilah;
Tuntun yang susah dan lesu masuk ke kandang domba-Mu.
Jemaat

2.

Yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah;
Halau godaan penyemu dengan terang cahaya-Mu.

6.

Maka bersatu-padulah sekarang dan selamanya
kami memuji-Mu terus dalam terang-Mu yang kudus.

Pengakuan Dosa
P.2.
Jemaat, marilah merendahkan diri untuk mengaku semua kesalahan dan dosa kita.

duduk

Jemaat mengaku dosa pribadi – diiringi musik
P.2.

Ya Tuhan, sebagai jemaat, kami mengaku bahwa kami sering lalai dan mengabaikan
panggilan dan pengutusan yang Engkau percayakan kepada kami untuk menjadi saksi di
dalam dunia.
Sebagai presbiter, kami kurang memperhatikan dan mendukung proses pembinaan dan
pengajaran yang dilakukan oleh para pelayan kepada para teruna. Kami biarkan mereka
berjalan sendiri tanpa bimbingan dan pendampingan.
Kepada-Mu, kami memohon.

Jemaat

AMPUNILAH KAMI, YA TUHAN.
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Pelayan PT

Jemaat
Teruna

Jemaat

Kami mengaku sering tidak mau mendengar suara-Mu. Kami terlalu sibuk memikirkan
program yang akan kami lakukan, sehingga lupa bertanya kepada-Mu. Kami malas
mempersiapkan diri dan menggali firman-Mu, sehingga pengajaran dan pembinaan kami
kering dan tidak bermutu. Kami lebih sering melakukan kegiatan yang sekadar entertain,
bertepuk tangan dan heboh, tetapi mengabaikan usaha penanaman nilai-nilai iman, budi
pekerti dan spiritualitas yang kuat dalam diri para teruna. Kami juga sering mengeluh karena
merasa apa yang kami terima tidak sebanding tenaga, waktu, pikiran dan ajaran yang telah
kami berikan. Kepada-Mu, kami memohon.
AMPUNILAH KAMI, YA KRISTUS.
Kami mengaku sering malas hadir dan bersekutu di Persekutuan Teruna. Kami pasif
mendengar pengajaran firman-Mu yang diajarkan kakak pelayan. Kami juga sering melawan
perintah Tuhan, tidak menghormati orang tua, dan lebih mendengar dan mengikuti ajakan
teman-teman untuk melakukan yang jahat dan tercela.
Kepada-Mu, kami memohon.
AMPUNILAH KAMI, YA TUHAN.

Orang tua Kami mengaku sering lalai memperhatikan kebutuhan rohani anak-anak teruna kami untuk
menyuruh mereka hadir di Persekutuan Teruna. Kami juga sering menganggap pengajaran
dan pembinaan di Persekutuan Teruna kurang bermutu, tetapi enggan terlibat dan
melibatkan diri sesuai karunia yang kami miliki untuk meningkatkannya.
Kepada-Mu, kami memohon:
Jemaat
AMPUNILAH KAMI, YA KRISTUS.
P.2.

Ya Tuhan, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk menyinari kehidupan masyarakat
yang gelap dan carut marut Karena kejahatan dan dosa, tetapi kami lebih memilih diam dan
bersikap apatis; hidup bagi diri sendiri dan mengabaikan sesama. Kami tidak mampu
bersinar, malahan meredupkan terang Kristus bagi sesama dan lingkungan. Kepada-Mu,
kami memohon :
Jemaat Menyanyi  TUHAN, KASIHANI! (KJ 42)
Tuhan, kasihani! Kristus, kasihani! Tuhan, kasihani kami!

Berita Anugerah
P.F.
. . . . Mazmur 103 : 8-12, yang mengatakan…
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat Syukur kepada Tuhan. Amin
Jemaat Menyanyi  “DALAM LAUTAN YANG KELAM” (GB 256)
Kantoria
1. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku,
dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku,
lalu „ku dis‟lamatkan Mukhalisku.
Semua
Ref.
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t‟lah mengangkatku: Kasih kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t‟lah mengangkatku: Kasih kudus!
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Semua

2.

Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah;
Kar‟na itu „ku gemar agungkan nama-Nya.
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya,
melayani Tuhanku selamanya!

Ref.

Perintah Hidup Baru
P.F.
Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam
Efesus 5 : 8-16 : ................................
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian
kita di dunia.
Jemaat Menyanyi  “KEMULIAAN BAGI ALLAH” (GB 381)
Semua
1.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
Perempuan 2.

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Laki-laki

3.

Anak domba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Semua

4.

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!
duduk

Paduan Suara :

- saat teduh PEMBERITAAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
P.F.
Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.
Haleluya!
Jemaat
 H A L E L U Y A (GB 393)
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!
Teruna

Bacaan Alkitab dalam minggu ini dari Injil Lukas 8 : 16–18, yang menyatakan: ……………
Demikian Pembacaan Alkitab.

P.F.

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah
syukur pada Allah.

Jemaat

 KEPADAMU PUJI-PUJIAN – GB 392b
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan.
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
duduk
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Khotbah
-saat teduh-

JAWABAN JEMAAT
Jemaat Menyanyi:  ”YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG” (GB 116)
Kantoria

Semua

Semua

2.

Perempuan 3.
Laki-laki

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh.

Ref.

Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang.
Janganlah padam hanya kar‟na kemelut, Tuhan inginkan kau bersinar terus.

Ref.

Pengakuan Iman
Doa Syafaat

berdiri → duduk
(diakhiri dengan Doxology GB 389b)

Paduan Suara :
Persembahan Syukur
P4
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan
member persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab: Ulangan 16 : 16b-17 yang
menyatakan:”Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa, tetapi masingmasing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh
TUHAN, Allahmu.” Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
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Jemaat Menyanyi:  “AKU BERSYUKUR” (GB 86: 1, 2, 4)
Kantoria

Perempuan
-

2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya.

Ref.

jemaat memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur di kotak di depan -

Laki-laki

3. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
harta dan benda dicukupkan bagiku.
-

Semua

Ref.

Pundi persembahan diedarkan -

4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang „ku bersandar pada-Nya.

Ref.

Doa Syukur
P.4.
Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur dalam doa kepada Tuhan:
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Sumber hidup kami, apa yang kami berikan ini adalah dari
tangan-Mu, karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu.
Jemaat
Ya Allah Sumber anugerah, terimalah persembahan syukur kami ini yang dengan tulus
kami berikan kepada-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan dan
kesaksian di jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa.
Semua
AMIN.
duduk
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
Pesan Dewan PELKAT PT
Mars PT
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Amanat Pengutusan
P.F.
…………
Jemaat Menyanyi:  “BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG” (KJ. 425)
Kantoria 1. Berkumandang suara dari seberang, “Kirimlah cahyamu!”
Banyak jiwa dalam dosa mengerang, “Kirimlah cahyamu!”
Semua
Ref.:
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Semua
Peremp.
Semua
Laki-laki
Semua

2.
3.

Kita t‟lah dengar jeritan dari jauh, “Kirimlah cahyamu!”
Bantuanmu b‟rikan, janganlah jemu, “Kirimlah cahyamu!”

Ref.

Jangan kita tinggal diam mendengar:
“Kirimlah cahyamu!”
Injil Tuhan haruslah kita sebar,
“Kirimlah cahyamu!”

Ref.

Berkat
P.F.
…………
Jemaat Menyanyi :  “AMIN” (GB 402c)
A - min, a - min, a – min, a – min, a – min.
-saat teduhPesan Dewan Persekutuan Teruna
Syalom,
“...................marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan-Nya.” (Yesaya
25:9b)
Terpujilah Allah yang telah memanggil kita menjadi pelayan-pelayan-Nya, untuk maksud penyelamatan, telah
memegang tangan kita, telah membentuk kita dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi
terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tahanan
dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.
Para pelayan dan teruna terkasih, selama 34 tahun kita meyakini bahwa Allah selalu menolong kita di dalam
melakukan pelayanan di Pelkat Persekutuan Teruna GPIB ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan dan telah
ditolong, maka sesungguhnya kita para pelayan dan teruna juga diminta memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk
dibentuk dan dijadikan saksi bagi banyak orang di sekitar kita. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mau dibentuk dan
kemudian diberdayakan sepenuh-penuhnya untuk tujuan yang mulia, hingga akhirnya kita menjadi teladan dan
panutan bagi banyak orang.
Menjadi saksi dan duta Kristus, itulah tanggung jawab dan panggilan kita. Menjadi saksi tidak selalu harus di dalam
gedung gereja, tetapi dalam bentuk yang lebih luas lagi. Kita menjadi saksi dalam ibadah ritual dan aktual kita setiap
hari, di sekolah, di rumah, di dalam bis, dimana saja kita berada. Menjadi saksi dan duta Kristus tidak muncul begitu
saja melainkan karena ada relasi yang semakin intens dan erat dengan Allah yang sudah menyelamatkan kita.
Para pelayan dan teruna terkasih, dunia semakin gelap. Isu-isu global yang semakin mengenaskan banyak terjadi di
sekitar kita. Pelecehan seksual, seks bebas di kalangan remaja, narkotika yang semakin akrab bagi remaja,
ketidakmampuan mengontrol diri terhadap teknologi, pornografi semakin disukai, beban akademik yang begitu berat
sehingga membuat banyak remaja menjadi depresi, konsumerisme, hedonisme, kesopansantunan yang sudah mulai
meluntur di kalangan remaja dan banyak lagi. Siapakah yang akan peduli kepada mereka? Mari memberikan diri.
Mari menjadi duta Kristus yang menolong mereka.
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Oleh karena itu, kita harus memperlengkapi diri kita dengan benar, agar kita tidak ikut terjerumus, melainkan
dimampukan untuk menolong dan menerangi mereka. Bergiatlah di dalam IHMPT. Bacalah selalu dengan setia
Sabda Bina Teruna Harian. Masuklah dalam sebuah Kelompok Penelahaan Alkitab. Jangan lupa mengawali hari
dengan berdoa dan bersaat teduh. Jadikanlah persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita sebagai rasa syukur dan
kepedulian kita untuk melihat dunia ini semakin bersinar bagi Kristus.
Para pelayan dan teruna terkasih, rangkaian acara Hari Ulang Tahun Pelkat PT ke-34 telah disusun. Mari kita
rayakan dengan luapan kegembiraan. Bergembira karena kita adalah duta-duta Kristus. Mari senantiasa melakukan
kegiatan yang bermakna kekal hanya bagi Dia, Allah yang telah menyelamatkan. Biarlah segala hormat dan
kemuliaan hanya untuk TUHAN YESUS KRISTUS, Sang Pemilik Pelayanan.
Selamat ulang tahun ke-34 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB!
”Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara”
Jakarta, Januari 2017

Dewan Persekutuan Teruna GPIB 2015-2020
Luciana Lewerissa-Siahaan, Valentino Sopacua, Rita Octavianti, Reza Sutopo, Anne Tompodung, Gerald Tumelap,
Marthin Rudolf Saiya, Heidi Lepar, Grace Metanfanuan.
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