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TATA IBADAH 

PERSIAPAN 

 Doa pribadi warga jemaat 

 Para pelayan berdoa  

   

AJAKAN BERIBADAH 

P2  Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 

 Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari 

Minggu XIV 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  

Pdt.Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

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

P2 Umat Tuhan, dengan sukacita dan syukur, mari berdiri 

menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita 

dan memuji Tuhan dari GB 22 

 GB 22 : 1 “Besar Dan Ajaib” 

Besar dan ajaib segala karya-Mu, 

Allah, yang Mahakuasa! 

Adil dan benar segala jalan-Mu, 

Raja segala bangsa! 

Siapa tak takut, Tuhan, 

Tak mengagungkan nama-Mu? 

Sebab hanya Kau yang kudus; 

Semua bangsa akan datang 

Dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

Sujud menyembah, Engkau, Tuhan 

Dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

Sujud menyembah Engkau, Tuhan 

VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  

yang menjadikan langit dan bumi. 

Jmt KJ 476A Amin 



3 

 

NAS PEMBIMBING                                                    Yesaya 26 : 3 

PF  “Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota 

bentengku, aku tidak akan goyah.” 

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  GB 126 “Damai Sejahtera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duduk 

DOA HARI INI 

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

  Bapa sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini kami 

menghaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas perlindungan-

Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang 

membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi 

hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati 

iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah 

kami sepanjang hari ini; arahkanlah pikiran dan hati kami, 

jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, 

tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan 
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mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan 

sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam 

menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina. 

Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang 

hari ini kami dapat melakukan seturut kehendakMu, tidak 

pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima 

kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat 

tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu, Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, Amin. 

GB 49 : 1 “Kasih Pasti Lemah Lembut” 

Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, 

Kasih pasti murah hati 

Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan 

Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, 

Kasih pasti murah hati 

Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan 

Reff Ajarilah kami ini saling mengasihi 

 Ajarilah kami ini saling mengampuni 

 Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 

 Kasih-Mu kudus tiada batasnya 

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! 

 GB 394  

Jmt Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, 

 Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

 Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 

P3       Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama,  

Mikha 3 : 1-4, yang menyatakan:  . . . . . .  

Demikianlah Pembacaan Alkitab. 
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PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam  

di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 GB 392A 

Jmt Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

 Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

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 

GB 312B “‟Kan Datang Tuhan Segera” 

„Kan datang Tuhan segera, bersiap-siaplah! 

Datang-Nya dari sorga t‟rang, bersiap-siaplah! 

Sang Kebenaran Dialah yang memberkati umat-Nya 

Mereka diakui-Nya di takhta Bapa-Nya 

Reff Sudahkah siap „kau menyongsong-Nya, 

 Dengan pelita maupun minyaknya, 

 Baik pagi, siang t‟rang atau malam yang gelap? 

 “Mempelai akan datang segera!” 

PENGAKUAN  IMAN (PF mengajak jemaat untuk berdiri) 

duduk 

DOA SYAFAAT 

PF . . . diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi GB 389A 

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  

Surat 2 Korintus 8 : 14 yang menyatakan 

 “Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan 

kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian 

mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan”   

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 
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Nyanyian Jemaat   

GB 84 : 1 “Inilah Ungkapan Syukurku”  

  Inilah ungkapan syukurku 

  Yang kuberikan kepada-Mu; 

  „ku berikan dari hatiku, terimalah 

„Kupersembahkan kepada-Mu 

Dengan seluruh jiwa ragaku 

Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

DOA PERSEMBAHAN 

Pelayan dan jemaat berdiri, naikan doa syukur  

P4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga, oleh 

karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan 

nikmati dari awal sampai saat ini. Kami percaya... Kuduskan 

dan terimalah persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar 

persembahan ini menjadi berkat dalam setiap pelayanan 

dengan tepat dan benar. Ajarkanlah kami terus mengucap 

syukur dalam segala hal. Terimalah syukur kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin   

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 115 : 1  “Utuslah kami”  

Utuslah kami masuk dalam dunia ini 

Menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 

Membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 

Menabur kasih bagi dunia yang resah 
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Reff Utuslah kami jadi saksi yang setia, 

 Membawa kabar sukacita yang abadi, 

 Supaya dunia mengaku dan percaya; 

 Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus‟lamat dunia 

 

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 401 

Jmt Amin, amin, ya benar adanya, amin 

 Amin, amin, ya benar adanya, amin 
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