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PERSIAPAN :

TATA IBADAH HARI MINGGU TRINITAS
 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 Trinitas. 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.
I. MENGHADAP TUHAN
”

NYANYIAN UMAT : KMM. 31 “DI S’LURUH DUNIA”
Kantoria

... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Umat

VOTUM
P.F.
Umat

All over the world the Spirit is moving
All over the world as the prophets said it would be
All over the world there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord as the waters cover the sea

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
"Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang
bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama TUHAN, beribadah kepada-Nya dengan
bahu-membahu.” (Zefanya 3 : 9)

SALAM
P.F.
Umat

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
DAN MENYERTAIMU JUGA.

NYANYIAN UMAT : GB. 24 : 3 “MARI MENGHADAP TUHAN”
Umat
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!

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa
kita:
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepadaMu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami
telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri
kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. KepadaMu, kami
memohon:
Umat
(KMM. 122 “TUHAN KASIHANILAH KAMI”)

P.2.

Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami
melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal.
Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk
menyatakan yang benar; kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan.
KepadaMu, kami memohon:
Presbiter (KMM. 122) Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah kami.
P.2.

Umat

Bapa Maha penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab
dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusanMu, kami terlalu banyak menuntut,
sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja.
Berilah kami pengampunanMu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja-layan
kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang
hidup.
(KMM. 122) Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah kami.

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 : 3 “Dia yang mengampuni segala
kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,” Berdasarkan Firman Tuhan tersebut
maka 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 : KMM. 123 : 1-3 “YESUS MEMBERI DAMAI”
Kantoria

Perempuan
Laki-laki

Yesus memberi suka, Yesus memberi suka.
Bahkan di dalam musibah sedih Yesus memberi suka
Yesus memberi kasih, Yesus memberi kasih.
Bahkan meski ‘ku dihina berat, Yesus memberi kasih!

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Yudas 1 : 17-23
yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : KJ. 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”
Umat
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin!
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus
sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendakMu di dalam firman yang
dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh KudusMu juga, kami dapat
mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari.Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (KJ. 472)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Titus 1 : 1-4 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 “MEMBAWA INJIL PENDAMAIAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 354 : 1-3 “HIDUP YANG SEDIH JADI MELODI”
Umat
Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu!
Yesus, Kau beri isi melodi melagukan kemenangan salib-Mu!
Di dalam hatiku Kau buat harmoni: nada-nada fals diganti simfoni!
Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu.
Laki-Laki

Hidup yang bersih, muka berseri mencerminkan bahwa jiwaku sembuh
Iri dan benci sudah berhenti, kar'na Yesus t'lah mengisi hatiku!
Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni!
Hati yang bersih, muka berseri mencerminkan bahwa diriku sembuh

Perempuan

Kawan yang sedih, ikut melodi yang penuh dengan irama yang cerah
Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia
Di dalam hatimu terima harmoni: nada-nada fals diganti simfoni!
Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia.

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4.
Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab
dalam 2 Korintus 9: 7 yang menyatakan “Hendaklah masing-masing memberikan menurut
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang
yang memberi dengan sukacita.” 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 di depan dan di belakang.
Guna menunjang dana pelayanan, dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop
Persembahan Dana 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: KMM. 101 : 1-4 “T’RIMA KASIH, YA TUHANKU”

Kantoria

Umat

T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasihMu.
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)

Perempuan

‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku.
dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaMu,
kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu.

Laki-Laki

Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kauciptakan.
Kutaati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman.

DOA SYUKUR
P.4. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami
dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami serahkan
persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama
Yesus, terimalah syukur kami:
Umat
YA KRISTUS, TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR DAN MEMUJI NAMAMU KARENA ENGKAU
SELALU SETIA DAN MENGASIHI KAMI. TERIMALAH TANDA KASIH KAMI MELALUI
PERSEMBAHAN INI, YA TUHAN, SERTA URAPI PRESBITER AGAR MENGELOLA DAN
MENGGUNAKANNYA SESUAI KEHENDAKMU DAN UNTUK PEKERJAAN MEMULIAKAN
NAMAMU. AMIN.

duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)

berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari berdiri dan menyanyi dari ……..

NYANYIAN UMAT : PKJ. 183 : 1-2 “MARI SEBARKAN INJIL”

Perempuan
Umat

Laki-laki
Umat

Semua

BERKAT
P.F.
……………
Umat

(KJ. 478c “AMIN”)

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

