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TATA IBADAH MINGGU VIII 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 VIII 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.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan…..
Melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa empunya pelayanan. Melayani
adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan
bahwa yang utama bukanlah kita tetapi Yesus Kristus Kepala Gereja (Kolose 1: 18).
Marilah meyambut Dia yang hadir melalui Firman-Nya dengan berdiri dan bernyanyi ........
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ. 19 : 1-3 “MARI SEMBAH”
Kantoria

... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Perempuan
Laki-laki
Semua

Mari sembah Yesus Penebus. Agungkanlah! KasihNya besar.
Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosaNya.
Mari sembah Yesus Penebus.

Semua

Mari sembah Roh Mahakudus. Agungkanlah! HikmatNya besar.
Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri.
Mari sembah Roh Mahakudus.

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.”
Tesalonika 4 : 7)
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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. 120 : 1, 2 “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU*”
Kantoria

Umat

Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya;
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu,
supaya dunia pun percaya pada-Nya.

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.
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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 : PKJ. 38 : 1, 2 ”DOSA DUNIA HAPUSLAH” (1 = Kantoria ; 2 = Umat)

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, Anak dan Roh Kudus.
Umat SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 42 : 1, 2, 3 “KUMOHON PENGAMPUNAN”
Kantoria
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Presbiter

Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku;
jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalanMu.

Umat

Kau gunung harapanku, Tuhan, Sumber kehidupanku,
tempat perlindunganku, Tuhan, dari jerat penggoda.

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 : 1516 yang menyatakan ... ... ...
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : PKJ. 51 “GLORIA”
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!
Umat ( PKJ. 294)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Titus 1 : 5-11 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 “SYARAT MENJADI DASAR”
(saat teduh)
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III. JAWABAN UMAT

NYANYIAN UMAT : KJ. 410 : 1, 2, 3, 4 “TENANGLAH KINI HATIKU”
Kantoria
Tenanglah kini hatiku; Tuhan memimpin langkahku.
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tanganNya.
Refr. : Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh.
Laki-laki
Perempuan
Semua

Di malam yang gelap benar: di taman indah dan segar,
di taufan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.

Refr. :

Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku,
sebab Engkau tetap dekat, tanganMu kupegang erat.

Refr. :

‘Pabila tamat tugasku, Kaub’rikan kemenanganMu;
tak kutakuti maut seram, sebab tanganku Kaugenggam.

Refr. :

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA / VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela
guna menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat, pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9:7
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita”.
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 persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 146 : 1, 2, 3 ”BAWA PERSEMBAHANMU”
Kantoria
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu,
janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refr. :
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Laki-laki

Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun
dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kauterima.

Refr. : (semua)

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

Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaanNya
makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
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DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
P.4. & Umat Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadaMu karena kasih dan pengurbananMu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa
persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahMu yang Engkau
persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna
untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaanMu. Amin
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang
telah kamu dengar.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 182 : 1, 2, 4 “KUUTUS ‘KAU”
Kantoria
Kuutus ‘kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya t’rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka; Kuutus ‘kau mengabdi bagiKu.
Perempuan

Kuutus ‘kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat berkeluh,
menanggung susah dan derita dunia. Kuutus ‘kau berkorban bagiKu.

Laki-laki

Kuutus ‘kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu,
namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus ‘kau; bersatulah teguh.

BERKAT
P.F.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya :
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Umat

(PKJ. 293)

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