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Minggu, 21 Agustus 2016

TATA IBADAH HARI MINGGU XIV SESUDAH PENTAKOSTA
PERSIAPAN :

 Doa Pribadi Umat
 Latihan Lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di Konsistori (P.1.)

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di hari Minggu XIV sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita
lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : …………………
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KJ. 21 : 1-2 ”HARI MINGGU, HARI YANG MULIA”
Kantoria
Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Ref. :
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Umat

Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.
Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih.

Ref. :

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau
membinasakannya?" (Lukas 6 : 9b)
SALAM
P.F. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. ( I Kor. 1 :
3)
]

Umat DAN MENYERTAIMU JUGA.

NYANYIAN UMAT : KMM. 56 ”JANGAN SESAT” (dinyanyikan 2x)

Umat
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PENGAKUAN DOSA
P.2.
Jemaat sekalian marilah dengan rasa sesal, malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan
Allah:
Presbiter
Ya Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa. Pengorbanan-Mu di kayu salib kami
abaikan dengan tingkah laku yang jahat.
Umat
KAMI MENGAKUI KEGAGALAN UNTUK BERBUAT BAIK, SEBALIKNYA DOSA YANG KAMI LAKUKAN
MENUNTUT NURANI KAMI. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Ya Tuhan kasihanilah kami yang melayani karena rutinitas dan bukan karena keinginan kami memberi yang
terbaik bagi-Mu. Ampunilah kami ya Allah.
Umat
YA TUHAN, KASIHANILAH KAMI SEBAB KAMI TIDAK MENGHAYATI PELAYANAN-MU DAN KAMI
MERASA KUAT DENGAN DIRI KAMI SENDIRI. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Ya Tuhan, kasihanilah kami yang masih membenci sesama dalam panggilan dan pengutusan kami sehingga
panggilan dan pengutusan kami kering dan tidak hidup dalam keseharian kami. Ampunilah kami ya Allah.
Umat
YA TUHAN, KASIHANILAH KAMI SEBAB KETIKA KAMI BERJALAN SESUAI KEINGINAN KAMI, KAMI
SEMAKIN JAUH DARI-MU. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami semua memohon kebaikan hati Tuhan memulihkan kami,
sebab tidak seorang bertahan di hadapan kesucian-Mu.
Umat
AMIN, TERPUJILAH TUHAN YESUS.
NYANYIAN UMAT : KMM. 122 ”TUHAN KASIHANILAH KAMI”
Umat

BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti
tertulis dalam Ibrani 9 : 26b ”Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk
menghapuskan dosa oleh korban-Nya.”
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.
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NYANYIAN UMAT : KMM. 123 : 1-3 “YESUS MEMBERI DAMAI”
Kantoria

Umat

Yesus memberi suka, Yesus memberi suka.
Bahkan di dalam musibah sedih Yesus memberi suka.
Yesus memberi kasih, Yesus memberi kasih.
Bahkan meski ’kudihina berat, Yesus memberi kasih!

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam
Ibrani 4 : 9-13
yang menyatakan “... ... ... ... ...”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : PKJ. 15 ”KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN”
Umat
Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu, saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiratMu, saat ini.
Curahkanlah pengurapanMu kepada umatMu saat ini.
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firmanMu. FirmanMu, Tuhan tiada berubah,
sejak semulanya dan s’lama-lamanya tiada berubah. FirmanMu, Tuhan, penolong hidupku,
Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu.
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Sabda Tuhan kami perlukan sebagai penuntun kehidupan beriman kami. Teduhkan hati dan pikiran kami dengan
kuasa Roh Kudus, agar kami bukan hanya pendengar tetapi juga pelaku firman Tuhan. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat ( KMM. 166)
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Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 6 : 1-5 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur kepada Allah.

Umat (KJ. 474)

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
duduk

KHOTBAH “HARI TUHAN BAGI KEBAHAGIAAN MANUSIA”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 20 : 1-3 ”O HARI ISTIRAHAT”
Kantoria
O Hari Istirahat, ceria dan cerah,
pelipur hati sarat, o Hari mulia!
Bernyanyilah semua bersatu menyembah:
"Kudus, kudus, kuduslah" kepada Yang Esa.
Prmpn
Lk-lk
Semua

Padamu, Hari Ahad, terciptalah terang
dan Kristus, Jurus'lamat, t'lah bangkit dan menang;
pada-Mu pun terjadi Roh Kudus diberi:
sempurna tiga kali terangmu berseri.
O Hari perteduhan di badai dunia,
bak taman penghiburan kau sambut yang lelah,
bak sungai kau segarkan semangat yang gersang,
bak nebo kau tempatnya melihat Kanaan.

PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadaNya. Dengarlah nas Alkitab 2
Korintus 5 : 15 yang menyatakan : “Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak
lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.”
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus dan
persembahan pengadaan/pemeliharaan harta milik gereja dapat memberikannya ke kotak persembahan yang
sudah tersedia di depan dan di belakang.
Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk Pembangunan Gedung PA/PT & Pastori II, dalam setiap Ibadah
Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan Pembangunan Gedung PA/PT & Pastori II yang terdapat dalam
Warta Jemaat dan dapat dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 148 : 1-3 “T’RIMA KASIH TUHANKU”
Kantoria
T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberianMu.
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu.
Kau curahkan pada umatMu, Kau curahkan pada umatMu.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belaja tentang kasihMu,
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
’Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaMu,
kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu.

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah
dari tanganMu, dan karena itu kami persembahkan untuk kemuliaanMu:
P.4. & Umat YA YESUS, ANAK DOMBA ALLAH, ENGKAU LAYAK MENERIMA SEGALA KUASA DAN KEKAYAAN:
HIKMAT DAN KEKUATAN; HORMAT, KEMULIAAN DAN PUJI-PUJIAN. AMIN.
duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)

berdiri

AMANAT PENGUTUSAN
P.F. …………………
NYANYIAN UMAT : PKJ. 185 : 1-3 “TUHAN MENGUTUS KITA”
Kantoria
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Ref. :
Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatNya.
Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namaNya.
Umat

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.

BERKAT
P.F. …………………
Umat (KMM. 167))

(Jemaat tetap berdiri sampai pelayan firman tiba di depan pintu utama)
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