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TATA IBADAH HARI MINGGU V 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 V 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 ........
I. MENGHADAP TUHAN
”

NYANYIAN UMAT : GB. 20 : 1,2 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH”
Kantoria

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
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Semua
Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya.
Hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam.
Kar’na kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya. Refr. : (Semua)
VOTUM
P.F.
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” (Mazmur 119 : 105)
SALAM
P.F.
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
Umat
DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : GB. 55 : 2 “TABURKAN FIRMAN-MU, YA TUHAN”
Umat
Firman-Mu pelita bagiku. dan suluh bagi jalanku.
'Ku tidak takut kegelapan sebab Engkaulah panduku.
Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu
menjaga dan melakukannya di dalam s'luruh kehidupan.
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.
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 : GB. 32 : 1, 2 “TUHAN YESUS”
Kantoria
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Tuhan Yesus. Kami lemah, tidak mampu
memerangi kemalasan kami. Tuhan Yesus,
Kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami.

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Ibrani 10 : 16b - 17 “Ia berfirman pula: "Aku akan
menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan
Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka."
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. 42 : 1, 2, 3 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKANMU”
Kantoria

Presbiter
Umat

Kau tetap di samping Jurus'lamatmu hingga kau jadi putih bersih.
Berteduhkah 'kau di bawah salib-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih?

Ref. : (semua)

Sudahkah jubahmu putih dan bersih? Sang Pengantin 'kan datang seg'ra!
Sudahkah kau siap masuk sorga t'rang dan dibasuh menjadi bersih?
Ref. : (semua)
PETUNJUK HIDUP BARU
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P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Yakobus 1 : 2225 yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan
Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 381 :1, 2, 3, 4 ”KEMULIAAN BAGI ALLAH”
Kantoria

Perempuan

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Laki-laki

Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Semua

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!
duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
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”)

P.3.

Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 119 : 1-8 yang menyatakan ...........
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P.F. Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat
( GB. 392b)
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya!
duduk
KHOTBAH “FIRMAN ALLAH SEBAGAI DAYA BATIN”
(saat teduh)
PENETAPAN PERJAMUAN
P.F. Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam Markus 14 : 22-25 yang
menyatakan ... ... ...
PENJELASAN
P.F. Sesungguhnya, roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya
hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa, melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada Perjamuan
Malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, dimana
kita duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan
kudus ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita
telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus.
Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan
Sang Penebus dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.
DOA SYUKUR AGUNG
P.F.
Mari berdoa:
Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan memuliakan namaMu, sebab kami percaya bahwa Roti dan Anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh
dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Melalui Roti dan Anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus
Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk
memaklumkan Kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan
kami milik-Mu.
Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan
hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas dan
menghentikan semua badai kehidupan, dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu,
bersama dengan semua hamba-Mu malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir
serta seluruh Gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga. Kami memuji dan
memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya.
Umat
KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH, TUHAN YANG MAHAKUASA, YANG SUDAH ADA DAN YANG ADA
DAN YANG AKAN DATANG.

P.F.

Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, Anak-Mu,
Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari
cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di
hadapan-Mu.
Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima Roti dan Anggur
dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling
mengasihi dan melayani menurut teladan-Nya serta membawa damai sejahtera-Mu
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kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh
tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umatMu dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan dalam Kerajaan Anak-Mu, Yesus
Mesias, Tuhan dan Juruselamat, yang telah mengajarkan kami berdoa:
P.F. & Umat Bapa kami yang di sorga......dst. (diakhiri dengan Doxologi GB. 389b)
PENGAKUAN IMAN RASULI
berdiri  duduk
NYANYIAN UMAT : GB. 97 : 1, 2 “TUHAN YESUS MENGUNDANG”
(Diaken menyiapkan meja – Pelayan Sakramen turun dari mimbar)
Kantoria

Umat

Jangan ragu, Tuhan mengajak; datanglah segera.
Bersehati keliling meja; tersedia semuanya

PENGARAHAN HATI
P.F. Supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita
melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini; tetapi marilah kita menerimanya dengan iman
yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita.
Umat DAMAI SEJAHTERA BAGIMU.
(diucapkan sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan)
UNDANGAN
P.F. Marilah ...., karena segala sesuatu telah tersedia.
JAMUAN
P.F. (mengambil roti)
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Ambilah . . . (roti diedarkan sampai semua mendapat)
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Makanlah ..... (makan bersama)
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk
penebusan kita.
P.F.

(mengambil cawan)
Anggur dalam Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus.
Ambilah . . . (cawan diedarkan sampai semua mendapat)
Minumlah . . . (minum bersama)
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk
pengampunan kita.
(P.F. membaca ayat Alkitab sesudah semuanya minum.)

P.F.

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus.

Nyanyian Umat : GB. 97 : 3 “TUHAN YESUS MENGUNDANG”
Umat
Tuhan Yesus telah bersabda; makanlah, Minumlah!
Dia jalan keselamatan; ingatlah dan percayalah.
(Diaken merapikan meja – Pelayan Sakramen kembali ke mimbar)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 63 : 1, 2, 3 “FIRMANMU TUHAN”
Kantoria

Laki-laki
Perempuan

Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu.
Lidahku menyanyikan janji-Mu karena benarlah s’gala p’rintah-Mu.

Ref. : (semua)

Semua

Tangan-Mu menjadi penolongku kar’na aku pilih titah-titah-Mu
karya s’lamat Tuhan kurindukan dan taurat-Mu jadi kesukaanku.

Ref. : (semua)

DOA SYAFAT : PF ……….
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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 mendukung dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan Pembangunan Pastori II dan Ruang
Pelayanan, 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 saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : GB. 78 : 1, 2, 3 “YESUS KRISTUS SUMBER HIDUP”
Refr. : Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya!
Laki-laki
Perempuan

Semua

Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh,
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.

Ref. : (semua)

Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh;
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh.
Ref. : (semua)
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Ref. : (semua)
Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya;
sukacita dan sejaht'ra dalam Kristus s'lamanya.
Refr. :

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
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. 121 : 1, 2, “HAI, PERGI DAN WARTAKAN”
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Perempuan

Laki-laki

Semua

BERKAT
P.F.
Umat

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir; Roh Kudus membimbing dan menolongmu.
……………
(GB. 401 “AMIN”)

Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai pelayan firman tiba di depan pintu utama)
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