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HARI MINGGU XIV
SESUDAH PENTAKOSTA

Minggu, 15 September 2019

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 :
(Pkl. 06.00 WIB) : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
(Pkl. 07.00 WIB) : Pnt. NIKODEMUS LARBONA
(Pkl. 09.00 WIB) : Pdt. YOHANES NICO
(Pkl. 18.00 WIB) : Pdt. HARAPAN NAINGGOLAN
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ. 4 : 1-2 “ANGKATLAH HATIMU PADA TUHAN”
Umat
1. Angkatlah hatimu pada Tuhan,
bunyikan kecapi dan menari.
Jangan lupa bawa persembahan.
Mari kawan, Ajak teman bersama menyembah.
Ref. :
Sorak-sorak, sorak Haleluya!
Mari, mari, mari, nyanyilah
Pujilah Tuhan yang Mahakudus.
Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus.
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Umat

VOTUM
P.F.
Umat

2. Janganlah mengaku anak Tuhan,
jika engkau mengeraskan hati;
Jadilah pelaku firman Tuhan!
Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Ref. :
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu
supaya Aku memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan
di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Ia
menegarkan hati siapa yang dikehendaki-Nya.” (Roma 9 : 17-18)
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 : PKJ. 184 : 1 “NAMA YESUS TERMULIA”
Umat
1. Nama Yesus termulia di atas segala nama,
agar di dalam namaNya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S‟gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji namaNya, terpuji namaNya,
sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S‟gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
duduk
DOA 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 : PKJ. 43 : 1-3 ”TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”
Umat
1. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami.
Presbiter
Umat

2. Tuhan, harta kami musnah sudah.
Tuhan, hati masih milik kami.
3. Tuhan, sudi ampuni mereka.
Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya.

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes 20 : 21-23 "Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai
sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus
kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata: "Terimalah Roh
Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu
menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.”
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.
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NYANYIAN UMAT : KJ. 40 : 1-2 “AJAIB BENAR ANUGERAH”
Umat
1. Ajaib benar anugerah Pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehNya 'ku sembuh.
2. Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega!
Syukur, bebanku t‟lah lepas berkat anugerah!
PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam Galatia :
6 : 4-10 yang menyatakan “Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri; maka ia boleh
bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap
orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam
Firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran
itu. Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang,
itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai
kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang
kekal dari Roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi
kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita
seiman.” Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : PKJ. 51 “GLORIA”

duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Bapa, Mahakuasa; ya Kristus, Mahapengasih. Karuniakan Roh KudusMu untuk memimpin kami
mendalami kekayaan firmanMu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firmanMu itu
kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja-layan kami
setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat PKJ. 294 “HALELUYA, AMIN”

P.3.

Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 12 : 1-7 yang menyatakan ... ... ...
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P.F.

Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat KJ. 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
KepadaMu puji-pujian,
madah syukur dan segala Kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus,
sampai kekal abadi!
duduk
KHOTBAH “ESFATET KEPEMIMPINAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 462 : 1-4 “TOLONG AKU, TUHAN”
Kantoria
1. Tolong aku, Tuhan, bimbing tanganku,
jangan sia-sia karya hidupku.
Wanita
2. Ajar aku, Tuhan, rajin bekerja,
Menunaikan tugas dalam dunia.
Pria
3. Ajar „ku mengatur maksud hidupku,
jangan mementingkan hanya diriku.
Umat
4. Tuhan yang abadi, bina hatiku,
menunjukkan kasih „kan sesamaku.
PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT ………. (diakhiri Doa Bapa Kami dan doxology KJ. 475)
Doxology : Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
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 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 di depan dan di belakang.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi :
PKJ. 145 : 1-3 “AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN”
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Kantoria

Umat

2.

Aku bersujud di hadiratMu; kubawakan persembahanku.
Kuhaturkan kepadaMu, Tuhan, kiranya Kau menerimanya.

Ref. :

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Umat

3.

Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu.
Dari tanganMu jua asalnya, bagi kemuliaanMu, Bapa.

Ref. :

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 jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya 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
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. 182 : 1, 2 & 4 “KUUTUS „KAU”
Kantoria
1. Kuutus „kau mengabdi tanpa pamrih,
berkarya t‟rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka;
Kuutus „kau mengabdi bagiKu.
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Umat

2. Kuutus „kau membalut yang terluka,
menolong jiwa sarat berkeluh,
menanggung susah dan derita dunia,
Kuutus „kau berkorban bagiKu.
4. Kuutus „kau, tinggalkan ambisimu,
padamkanlah segala nafsumu,
namun berkaryalah dengan sesama.
Kuutus „kau; bersatulah teguh.

BERKAT
P.F.
……………
Umat

PKJ. 292 “AMIN”

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