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TATA IBADAH 

PERSIAPAN 

 Doa pribadi warga jemaat 

 Para pelayan berdoa di konsistori 

   

AJAKAN BERIBADAH 

P2  Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 

 Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari 

Minggu IX sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di 

rumah masing-masing.  

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.  

Pemberita  Firman  pada  Ibadah  Hari  Minggu ini adalah  

Pnt. Jonson Silalahi 

M E N G H A D A P   T U H A N 

P2 Umat Tuhan mari berdiri dan memuji Tuhan dari KJ. 21 

KJ 21 : 1-2 “Hari Minggu, Hari Yang Mulia” 

Hari Minggu, hari yang mulia, 

Itu hari Tuhanku 

Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku 

Reff Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci 

 Dan teduh 

 Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci 

 Dan teduh 

 … Prosesi ALKITAB  dibawa masuk… 

Hari Minggu hari istirahat bagi 

Badan yang letih 

Firman Tuhan turun bawa nikmat 

Untuk hati yang sedih  reff 

VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  

yang menjadikan langit dan bumi. 

Jmt Amin 
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NAS PEMBIMBING                                                     Imamat 25:2  

PF  “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada 

mereka: Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan 

Kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat 

perhentian sebagai sabat bagi TUHAN.” 

 

S A L A M      1 Korintus 1 : 3 

PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 

dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.  

Jmt Dan menyertaimu juga  

Nyanyian Jemaat  KJ 26:1-2 “Mampirlah, Dengar Doaku” 

Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t‟rus 

Reff Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

 Orang lain Kauhampiri, jangan 

 Jalan t‟rus 

Di hadapan takhta rahmat aku 

Menyembah 

Tunduk dalam penyesalan. Tuhan 

Tolonglah! reff 

duduk 

DOA HARI INI 

P2  Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  

 Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan 

yang kekal bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. 

Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami dapat 

menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakanlah 

kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami 

panjatkan kepada-Mu. 
 

Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk 

menjadi murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat 

yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami 

sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan 

sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan 

panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli 
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dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri.  

Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering 

kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, 

dan hanya sedikit bekerja.  
 

Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan 

dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami 

pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran dan perilaku kami, 

Ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami 

untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui 

kehadiran kami banyak orang akan memuji dan memuliakan-

Mu.  
 

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 

 

KJ 58 : 1-2 “Mahakasih Yang Ilahi” 

Mahakasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah 

Mendiami hati kami; Kau mahkota kurnia 

Yesus, Kau berlimpah rahmat, 

Sumber kasih yang besar! 

Datanglah membawa s‟lamat bagi  

Kami yang gentar 

Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam 

hati yang resah; 

b‟ri sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya 

Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah; 

Diri kami b‟ri merdeka dalam Dikau s‟lamanya 

saat hening 

 

P E M B E R I T A A N   F I R M A N 

 

DOA BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF . . . 

PEMBACAAN  ALKITAB 

PF  Jemaat Tuhan silahkan berdiri dan sedia mendengar Firman 

Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya! 
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 GB 393  

Jmt Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P3       Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,  

Injil IMAMAT 25 : 1-7, yang menyatakan:  . . . . . .  

Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam  

di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 GB 392B 

Jmt Kepada-Mu puji-pujian, madah  

 syukur dan segala kemuliaan: 

 Ya Bapa, Put‟ra,Roh Kudus sampai 

 Kekal selama-lamanya 

duduk 

K H O T B A H 

… – saat teduh – hening- kesempatan merenungkan Firman Allah … 

J A W A B A N   J E M A A T 

KJ 367 : 1 “PadaMu, Tuhan dan Allahku” 

PadaMu, Tuhan dan Allahku, 

kupersembahkan hidupku: 

dariMu jiwa dan ragaku,  

hanya dalamMu „ku teduh 

hatiku yang Engkau pulihkan 

padaMu juga kuberikan 

 

PENGAKUAN  IMAN (PF mengajak jemaat untuk berdiri) 

duduk 

DOA SYAFAAT 

PF . . .  

diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi GB 389a 
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PENGUCAPAN  SYUKUR  

P4  Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah 

dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi 

persembahan kepada-Nya dengarlah Firman Tuhan 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.”   

Persembahan Bapak, Ibu dan saudara dapat diserahkan 

kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus Huwae) atau 

dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM  No. 

163-00-0127927-5 

Nyanyian Jemaat   

GB 81 :1, 2 “Allah Sumber Kemurahan”  

Reff Allah, Sumber kemurahan juga 

 Kebajikan di sepanjang hidupmu 

 Bersyukur senantiasa, puji nama 

 Tuhan, kini dan kekal 

Bawa persembahanmu seg‟ra 

Pada Tuhan Allahmu 

Ingat akan janji-Nya tetap 

Ia memberkatimu 

jemaat berkesempatan memberikan persembahan  

khusus/syukur /sukarela … 

Reff Allah, Sumber kemurahan juga 

 Kebajikan di sepanjang hidupmu 

 Bersyukur senantiasa, puji nama 

 Tuhan, kini dan kekal 

  B‟rilah persepuluhanmu dengan 

  Hati tulus dan penuh 

  Kasih dan setia Tuhanmu 

  Dilimpahkan padamu 
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DOA PERSEMBAHAN 

Pelayan dan jemaat berdiri, naikan doa syukur  

P4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

 Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tanganMu 

jua dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk 

kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur 

ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, 

pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. 

 

J Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, 

yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi 

alat kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami.  

P4&J A m i n. 

duduk 

P E N G U T U S A N 

 

WARTA JEMAAT  

AMANAT PENGUTUSAN                                                       berdiri 

PF  Jemaat yang dikasihi Tuhan… 

Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang 

sungguh-sungguh. Carilah kehendak-Nya disertai ketaatan dan 

ketuklah hati Allah. 

  

GB 114 : 1 “Di Setiap Janjiku”  

Di setiap janjiku dan setiap doaku, 

Juga langkah imanku, 

Tuhan bersamaku 

Tiap gunung ku tempuh, 

Harapanku pun teguh 

Rahmat Tuhan beserta 

Hanya anugerah-nya 

Reff Tuhan b‟ri anug‟rah-Nya 

 Tuhan b‟ri kuasa-Nya 

 Kristuslah di dalamku, 

 Aku menang bersama-Nya 
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BERKAT 

PF Umat Tuhan arahkan hati dan pikiranmu yang tertuju pada 

Tuhan dan 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.  

GB 402B 

Jmt Amin, amin, amin  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


