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TATA IBADAH HARI MINGGU PEMULIAAN YESUS KRISTUS
Minggu, 24 Mei 2020
(Selama masa social distancing, akan digunakan
Tata Ibadah Bersahaja – Sederhana di Buku II GPIB, hlm 39)
PERSIAPAN :
 Doa persiapan
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Hari Minggu
Pemuliaan Yesus Kristus. Kirannya ibadah saat ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan
syukur yang berkenan bagi Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
Pdt. MARINUS R.T. MAINAKY
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KJ 1 : 1-2 “HALELUYA! PUJILAH”
Ref. : Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Maha Esa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!.
1 Langit, buana semesta patut memuji kuasaNya,
Kar’na berkatNya tak henti, limpah kasihNya tak terperi.

Ref. :

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Ref. :
2 Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!

Ref. :

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib dijadikan-Nya peringatan; TUHAN itu pengasih dan
penyayang." (Mazmur 111 : 4)
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 : PKJ 2 “MULIA, MULIA NAMANYA”
Mulia, mulia namaNya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaanNya
memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia namaNya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
duduk
DOA HARI INI
P.2. Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam
kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami
datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan
menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing masing.
Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak
dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur
atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan kehendak-Mu
sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang
akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
NYANYIAN UMAT : PKJ 14 “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN”
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II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. ……..
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. HALELUYA!
Umat KJ 473b “HALELUYA”
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
P.3. Bacaan Alkitab Hhri ini dari Yoel 1 : 1-12, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
P.F. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan:
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
duduk
KHOTBAH
“BENCANA SEBAGAI ALAT TUHAN MENDIDIK UMATNYA”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : PKJ 244 : 1-2 “SEJENAK AKU MENOLEH”
1 Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh.
Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun.
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang.
Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang.
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.
2 Bukan kar’na aku baik dipegangNya tanganku erat.
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap.
O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik.
Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib?
Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib.
PENGAKUAN IMAN RASULI
P.F. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.Dengan hati dan mulut,
masing-masing berkata : ..........
duduk
DOA SYAFAAT

(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ 475 “KAR’NA ENGKAULAH”)

PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati.
Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi.
Marilah kita memberi persembahan, sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih
dan berkat-Nya bagi kita.
Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 : 12-13 yang menyatakan “Sebab jika kamu rela untuk
memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada
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padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya
orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan”.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi :
NYANYIAN UMAT : GB 80 : 1-3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN”
1 Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya.
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu; mari mengucap syukur.
Ref. : Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
2 Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu; mari mengucap syukur.

Ref. :

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
3 Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; mari mengucap syukur.

Ref. :

DOA SYUKUR
P.4. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur, kebaikan-Mu menyertai kami.
Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juruselamat yang
hidup
Inilah kami, yang membawa persembahan kepada-Mu. Apa yang kami berikan dengan senang ini
kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan
kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, sang sumber berkat yang hidup,
kami berdoa dan bersyukur. Amin.
IV. PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari menyanyi dari ……..
NYANYIAN UMAT : PKJ 184 :1-2 “NAMA YESUS TERMULIA”
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.
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2 Masih banyak manusia yang tak mengenal namaMu,
suruh hamba yang setia kerja dan bertekun.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Terpuji namaNya, terpuji namaNya,
kupuji, kusembah Raja alam semesta.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya :
……………
Umat (KJ. 478b “AMIN, AMIN, AMIN”)
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