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TATA IBADAH MINGGU XV 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 Minggu XV 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 ditengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : GB. 24 : 1-3 “MARI MENGHADAP ALLAH”
Kantoria

Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Semua

Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan.
Ampunilah dahulu, jika di hati ada amarah.
Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan,
agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun.
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumentalia ...
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Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda.
Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati
agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya.
Firman Tuhan yang dib'ritakan menjadi berkat bagimu
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur." (Amsal 15 : 7)
SALAM
P.F.
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. (1 Kor. 1 : 3)
Umat
DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : GB. 62 : 2 ”TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU”
Umat
Ajarlah kukenal anug’rahMu. Sinarilah dengan t’rang wajahMu.
Hapuskanlah dosaku, diami hatiku, kiranya ’ku tetap bersamaMu.
duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Saudara-saudara marilah kita mengakui dosa di hadapan Allah secara bergantian:
Tuhan ampunilah kami yang mengaku bahwa pelayanan-Mu melalui Gereja kadang terhambat
oleh pikiran kami yang salah tentang pelayanan.
Umat
Tuhan ampunilah kami sebab kami tidak bersaksi melalui kehidupan kami tentang
kasih-Mu sebaliknya kami menebar benih kebencian.
P.2.
Tuhan ampunilah kami sebab kami tidak menghadirkan damai sejahtera-Mu tetapi sebaliknya
yang kami kerjakan adalah memuliakan diri kami sendiri.
Umat
Ampunilah kami ya Tuhan yang sering mengabaikan tanggung jawab untuk menopang
pelayanan
P.2.
Ampunilah kami yang melayani tanpa persiapan sehingga jalannya pelayanan tidak
berlangsung baik.
Umat
Ampunilah kami yang memahami bahwa pelayanan hanyalah tanggungjawab presbiter
padahal pelayananpun adalah tanggungjawab kami
Bersama AMPUNILAH KAMI YA TUHAN.
NYANYIAN UMAT : GB. 86 : 1, 2 ”AKU BERSYUKUR”
Kantoria
Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Ref. :
Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku;
bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.
Umat

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya.
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BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia 17 : 14 ”Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku
akan sembuh; selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku!”
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Umat SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : KJ. 40 : 1, 2, 3 “AJAIB BENAR ANUGERAH”
Kantoria
Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
’Ku hilang buta bercela, oleh-Nya ’ku sembuh.
Laki-laki
Perempuan

Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega!
Syukur, bebanku t’lah lepas berkat anugerah!

Semua

Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku
Anug’rah kupegang erat dan aman pulangku.

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Matius 7 : 15-21
yang menyatakan .............................................
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 384 “GLORIA, GLORIA IN EXELSIS DEO”
Umat

duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, FirmanMu adalah Harta Terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di
sorga. Curahkan Roh KudusMu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali
firmanMu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
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Umat (GB. 393)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 12 : 1-10 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat (GB. 392a) Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
duduk
KHOTBAH “CINTAILAH DIDIKAN DAN PENGETAHUAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 194 : 1, 2, 3 “KURASAKAN NYALA API DALAM HATIKU”
Kantoria
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Laki-laki
Perempuan

Kurasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak, bergemar.
Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, 'ku tetap percaya pada janji-Nya.
Ref. : (semua)

Semua

Kurasakan nyala api dalam hatiku. kus'lamat oleh kuasa Tuhanku.
Nyala kasih yang besar, kuasa iblis pun enyah aku s'lamat oleh kuasa Tuhanku.
Ref. : (semua)

PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)

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 khusus yang sudah tersedia.
Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk renovasi Pastori II, dalam setiap Ibadah Hari
Minggu disediakan Amplop Persembahan Pembangunan Pastori II dan Ruang Pelayanan yang
terdapat dalam Warta Jemaat dan dapat dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : GB. 207 : 1, 2, 3 & 5 ”JANGAN KUATIR AKAN HIDUPMU”
Kantoria
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Pandanglah burung-burung yang terbang Bapa di surga menghidupinya;
bukankah kau di mata Bapamu, lebih berharga dari segalanya.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)

Perempuan

Salomo dalam kemegahannya, bertata intan, kilau jubahnya;
tetapi bunga bakung di lembah jauh lebih indah, elok warnanya

Semua

Carilah dulu kerajaan-Nya; carilah juga kebenaran-Nya,
maka segala yang engkau perlu 'kan dilimpahkan oleh Bapamu.

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

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT : (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. … … … …
NYANYIAN UMAT : GB. 121 : 1, 2 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN”
Kantoria
Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu.
Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat.
Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut.
Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu.
Semua

BERKAT
P.F.
Umat

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir; Roh Kudus membimbing dan menolongmu.
... ... ... … … … ... … …
(GB. 400 ”AMIN, AMIN0”)

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