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TATA IBADAH HARI MINGGU X 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 X 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.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : GB. 22 “BESAR DAN AJAIB” (dinyanyikan 2x sebelum & sesudah prosesi)
Kantoria
Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu?
Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah, Engkau, Tuhan
dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau, Tuhan.
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Umat

VOTUM
P.F.
Umat

Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu?
Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah, Engkau, Tuhan
dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau, Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala
macam perbuatan jahat.” (Yakobus 3 : 16)
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.
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NYANYIAN UMAT : GB. 231 : 1-2 “DALAM HIDUP BERIMAN”
Kantoria

Umat

Cah’ya Roh-Nya yang cerlang masuk hati yang gersang,
tuntunan-Nya pun teguh; Yesuslah andalanku!

Ref. :

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa
kita:
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setiaMu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut
rahmatMu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab
kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami.
Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang teguh.
Janganlah membuang kami dari hadapanMu, dan janganlah mengambil RohMu yang kudus
daripada kami.
Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripadaMu dan lengkapilah
kami dengan Roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadaMu. Amin.
NYANYIAN UMAT : GB. 27 : 1-3 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
Umat
Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati,
di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami!
Perempuan

Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!

Laki-laki

Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi
sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!
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BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 1 : 7 “Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita
beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya,”
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 : GB. 43 : 1-2 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU”
Umat

2. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya; 'ku datang pada-Mu.
PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Roma 12 : 16-18
yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 50 : 1-2 “PERUBAHAN AJAIB”
Umat
Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru.
Ref. : Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya.
2. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut
setia, murah hati, bawa sukacita,
rendah hati dan ramah terhadap orang lain
itu sikap nyata dari perubahan ajaib.

Ref. :
duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
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II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan curahkanlah Roh KudusMu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati
kami agar FirmanMu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami
dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (GB. 394) Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya,
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
P.3. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 4 : 1-9 yang menyatakan ...........
P.F. Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat (GB. 392b)

duduk
KHOTBAH “IRI HATI”
(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
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DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)
Doxologi :

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 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 persembahan saudara. Sebelum memberi
persembahan, mari bernyanyi :
NYANYIAN UMAT : GB. 79 : 1-3 “B'RI PADA-NYA”
Umat
B'ri pada-Nya seg'nap hatimu, b'ri pada-Nya seg'nap hidupmu,
kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Laki-Laki
B'ri pada-Nya seg'nap hartamu,
Perempuan b'ri pada-Nya seg'nap bakatmu,
Laki-Laki
kar'na engkau kepunyaan-Nya
Perempuan dan Ia pun Tuhanmu.
Umat

B'ri pada-Nya seg'nap waktumu
b'ri pada-Nya seg'nap kasihmu,
kar'na engkau kepunyaan-Nya
dan Ia pun Tuhanmu.

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
P.4. & Umat YA TUHAN, TERIMALAH PERSEMBAHAN SYUKUR DARI UMAT YANG TELAH ENGKAU
SELAMATKAN INI. JADIKANLAH PERSEMBAHAN SYUKUR KAMI INI SEBAGAI BERKAT BAGI
SESAMA DAN BAGI PEMBANGUNAN TUBUH KRISTUS. AMIN.

duduk
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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 : GB. 114 : 1-2 “DI SETIAP JANJIKU”
Perempuan Di setiap janjiku dan setiap doaku,
Laki-Laki
juga langkah imanku, Tuhan bersamaku
Perempuan Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh,
Laki-Laki
rahmat Tuhan beserta untuk selamanya.
Semua
Ref. : Tuhan b’ri anug’rah-Nya. Tuhan b’ri kuasa-Nya.
Kristuslah di dalamku, aku menang bersama-Nya.
Semua

Tiap jiwa kurengkuh; tiap hati kusentuh;
kubagikan damai-Nya, kar'na anug’rah-Nya.
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya.
Tiap duka hilanglah kar’na anug’rah-Nya.

Ref. :

BERKAT
P.F.
……………
Umat

(GB. 402b)

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