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PESAN BULAN PELKES GPIB TAHUN 2018 - 2019

Bersama sebagai "Tubuh Kristus" kita dapat
mempercepat pemandirian pos-pos PELKES GPIB

PERSIAPAN :
 Doa Konsistori
 Latihan lagu-lagu
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

:

Selamat datang dalam Ibadah Minggu III Sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
Tuhan. Pemberitaan Firman pada saat ini disampaikan oleh :

PANGGILAN BERIBADAH
P2
: Sinaran emas pantulan senja nan elok di pulau
Deburan ombak yang terus menghanyutkan suasana malam
Pelita kecil yang berpendar dari tiap sudut rumah
Malam yang tenang pun kemudian berganti
Semburat cahaya mentari menghantar kita memasuki pagi hari
Keindahan wisata bahari pulau Riau sebagai destinasi wisata
Namun bagi kita pulau ini bukan hanya destinasi wisata
Bagi kita ini adalah keajaiban dan kebaikan Tuhan
Keajaiban dan kebaikan Tuhan ini kiranya terus kita syukuri
Bukan hanya dengan lantunan pujian dan doa
Tetapi juga dengan karya nyata untuk melakukan
tugas kesaksian dan pelayanan bagi alam yang indah ini
Marilah kita sambut keajaiban Tuhan atas terang mentari
melalui pujian dan syukur hati kita
MENGHADAP TUHAN
KJ 322 “TERANG MATAHARI”
Terang matahari telah menyinari segala neg’ri
Dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri
Gembira sekali ku lihat kembali terang merekah
dan Bapa di sorga yang Bapaku juga hendak ku sembah
Prosesi masuk PF dan Presbiter
Tenaga dan kuat, kerja yang kubuat, kepunyaanNya.
Dengan rendah hati hendak ku hormati yang Mahaesa
VOTUM
PF

:

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi.

UMAT

:

1 . / 1 . //
A - min
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NAS PEMBIMBING
PF
: “Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian
dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan
segala sesuatu; dan oleh karena kehendakMu semuanya itu
ada dan diciptakan”(Wahyu 4:11)
SALAM
PF

:

“Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian
dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan
segala sesuatu; dan oleh karena kehendakMu semuanya itu
ada dan diciptakan”(Wahyu 4:11)

UMAT

:

Dan menyertaimu juga

NYANYIAN UMAT
GB 16: 1 & 2 “KAU YANG LAYAK”
‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak Tuhan;
layak ‘Kau t’rima puji-pujian hormat dan kuasa penuh.
segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksudMu;
semuanya ada kar’na karyaMu ‘Kau yang layak Tuhan.
‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak Anak domba Allah;
layak kau t’rima puji-pujian hormat dan kuasa penuh
Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah Kau tebus
dan kami menjadi imam dan raja di kerajaanMu
(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2

:

Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku atas segala dosa kita:
Allah Mahabaik semua yang Kau cipta adalah baik adanya
tetapi kami gagal menghargainya. Kami seringkali tidak
peka terhadap eksploitasi alam di sekitar kami. Kami tidak
peka untuk setiap penderitaan yang ada di sekitar kami
Untuk sikap acuh dan kesombongan kami, kami mohon
ampunilah kami

UMAT

:

GB 27: 1 “YA TUHAN KAMI MENGAKU”
Ya Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati
Di kata dan di tindakan ampunilah dosa kami
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P2

:

Allah yang rahmani tumbuhkanlah dalam hati kami rasa
bersahabat. Jauhkanlah dari kami kepentingan untuk
berkompetisi demi untuk memuaskan nafsu dan
kepentingan kami semata. Tuntunlah kami dengan RohMu agar kami mampu bersahabat terhadap sesama
bahkan alam ciptaanMu. Agar kami sungguh menghayati
bulan pelayanan dan kesaksian ini lewat sikap nyata kami.
Agar kesenangan kami adalah juga untuk melakukan apa
yang Engkau telah amanatkan bagi kami. Untuk kegagalan
kami tidak menyadari amanatMu bagi kehidupan ini, kami
mohon ampunilah kami

UMAT

:

GB 27:4 “YA TUHAN KAMI MENGAKU”
Betapa lama kesumat merusak hati nurani;
Demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami.

BERITA ANUGERAH
PF

:

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis
dalam Kolose 1: 13 - 14 yang menyatakan
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus

UMAT

:

Syukur kepada Tuhan. Amin

NYANYIAN UMAT
GB 44: 1 & 3 “MENGALIR DALAM HATIKU”
1.

Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal
Kunyanyikan damai besar; anugrah kasih Allah
Refrain:
Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib,
Betapa besar kasihNya; anugrah kasih Allah

3.

‘Ku diberi mahkotaNya dan damai dalam jiwaku
berkatNya berlimpah penuh; anug’rah kasih Allah
…refr

PETUNJUK HIDUP BARU
PF

:

Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru
seperti yang ditulis dalam Amsal 17: 13 - 17, yang menyatakan
…….
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Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

NYANYIAN KEMULIAAN
GB 381 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Mahatinggi
Dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepadaNya
Tuhan Allah, Raja sorga Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji
Menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF
:
PEMBACAAN ALKITAB
PF
: Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab.
Terpujilah Kristus, HALELUYA!
UMAT

:

P3

:

PF

:

UMAT

:

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! (GB 393)
Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 20: 1 – 17, yang
menyatakan
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di
antara kamu dan ucapkan syukur kepada Allah.
KEPADAMU
PUJI-PUJIAN,
MADAH
SYUKUR
DAN
KEMULIAAN. BAPA, PUT’RA DAN ROHKUDUS SAMPAI
KEKAL DAN ABADI. (GB 392a)
(duduk)

KHOTBAH
….saat teduh….
JAWABAN UMAT
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NYANYIAN UMAT
GB 287: “HIDUP SERASI, DAMAI DAN TENT’RAM”
1. Hidup serasi damai dan tent’ram,
Bagai saudara dalam Tuhanmu.
2. Hendaklah kamu saling mengerti
dan menghargai dalam Tuhanmu.
3. Satukan hati dan pikiranmu,
berpadu kasih dalam Tuhanmu
PENGAKUAN IMAN
PF
: Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman
Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata : ……
(duduk)
DOA SYAFAAT
PF
:

...........
Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon :
Dengarkanlah doa kami.

UMAT

:

PF

:

Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar
kami berdoa ……………

PF & U

:

(diakhiri dengan doksologi GB 389A)

PENGUCAPAN SYUKUR
P4
: Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari 2
Korintus 9:7 yang menyatakan ………
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
NYANYIAN PERSEMBAHAN
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B’ri PadaNya (GB 79: 1-3)

do = a

MM + 90
4 5 3 .
pa-da - Nya

.
5
B'ri
2 .
Nya

.
7 7
se - g'nap

.
2 2
se - g'nap

. 3 4
1 6 5 . . ' 4
ha-ti - mu,
b'ri
pa-da-

.
6 7 5 . . ' 5
hi - dup-mu,
kar' -

1
2
3 4 . . ' 6
7
pu - nya - an - Nya
dan I -

1
a

4 5 3 .
na eng-kau

2
ke-

. 2 1 . .
5
3
pun Tu - hanmu.

B’ri padaNya seg’nap hartamu, b’ri padaNya seg’nap bakatmu,
Kar’na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.
-------- umat memberi persembahan diiringi instrumentalia ------B’ri padaNya seg’nap waktumu, b’ri padaNya seg’nap kasihmu,
Kar’na engkau kepunyaanNya dan Ia pun Tuhanmu.
DOA PERSEMBAHAN
P4
: Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa
Allah yang Mahabaik dalam kemurahan kasihMu kami telah
menerima rejeki dan segala yang baik dalam hidup
kami. Untuk itu kami ungkapkan rasa syukur kami dengan
memberi persembahan berupa materi ini.
UMAT

:

Terimalah persembahan hati kami ini ya Tuhan dan
layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan
kesaksian digerejaMu.

BERSAMA

:

AMIN
PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF
: Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan
jadilah pelaku Firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga,
gereja, masyarakat dan bangsa.
NYANYIAN UMAT
KJ 462 “TOLONG AKU TUHAN”
1. Tolong aku Tuhan bimbing tanganku
jangan sia-sia karya hidupku
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2. Ajar aku Tuhan rajin bekerja
Menunaikan tugas dalam dunia.
3. Ajar ku mengatur maksud hidupku
jangan mementingkan hanya diriku
4. Tuhan yang abadi bina hatiku
Menunjukkan kasih kan sesamaku.
BERKAT
PF

:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatNya:
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.

UMAT

:

GITA BAKTI 401
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