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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 XV 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.Agustinus Lokollo. 

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 KJ 17 

 KJ 17 : 1-2 “Tuhan Allah Hadir” 

Tuhan Allah hadir pada saat ini. 

Hai sembah sujud di sini 

Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, 

Tunduklah menghadap Dia 

Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan 

prosesi Alkitab dibawa masuk 

Tuhan Allah hadir, Yang dimuliakan 

Dalam sorga siang-malam 

“Suci, suci,suci” untuk selamanya 

Dinyanyikan malak sorga 

Ya Allah, t‟rimalah pujian jemaat beserta malaikat 

VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  

yang menjadikan langit dan bumi. 

Jmt KJ 476A Amin 
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NAS PEMBIMBING                                                    Yesaya 43 : 10 

PF  “Kamu inilah saksi-saksi-Ku”, demikianlah firman TUHAN, dan 

hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya 

kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku 

tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada 

lagi.” 

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 277 : 1-2  “Firman Allah Sudah Kau Dengar” 

Firman Allah sudah „kau dengar 

Laksanakan dalam hidupmu 

Firman Allah hendaklah kau sebar 

Pada orang di sekelilingmu 

Reff Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 

 Wartakan karya kasih-Nya 

 Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;

 Majulah tetap teguh. 

Firman Tuhan jadi pandumu, 

Janganlah andalkan egomu 

Sangkal diri sebagai hamab-Nya; 

Jadi saksi setia dan tekun reff 

duduk 

DOA HARI INI 

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

  Ya Tuhan Allah Bapa Kami, Terima kasih untuk pagi yang 

indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa 

senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih 

diberikan nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar dan 

mengagumi alam ciptaanMu, serta berkarya di dunia ini. 

Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak 

akan terulang kembali. Oleh karenanya kami ingin gunakan 

setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana 

dariMu Tuhan untuk melalui hari ini dengan bijak, dan 
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menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir kami hidup 

di dunia ini. Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan 

syukur kepada-Mu atas setiap berkat yang Kau berikan dan 

dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan 

setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktifitas kami pada hari 

ini di dalam pimpinan dan penyertaan-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 393  

Jmt Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P3       Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,  

Yohanes 1 : 19-28, yang menyatakan:  . . . . . .  

Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam  

di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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 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 

KJ 27 : 1-2 “Meski Tak Layak Diriku” 

Meski tak layak diriku,  

Tetapi kar‟na darahMu 

Dan kar‟na Kau memanggilku, 

„ku datang Yesus, padaMu 

Sebagaimana adanya jiwaku 

Sungguh bercela 

darahMulah pembasuhnya; 

ku datang, Tuhan, padaMu 

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  

1 Tawarikh 16 : 29 yang menyatakan 

 “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 

meyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.”   

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: 

Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Sorga, 

terimakasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami 

kesempatan beribadah hari ini. Terimakasih atas firman yang 

telah disampaikan oleh HambaMu, kiranya dapat tumbuh dan 

berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan 

korban persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang 

telah kami berikan besar kecilnya persembahan kami. Dan 

kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan 

pekerjaan Tuhan ditempat ini sehingga namaMu dipuji 

dimuliakan. Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 

Haleluya Amin. 

Duduk 

P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT  

AMANAT PENGUTUSAN                                                       berdiri 

PF  Jemaat Tuhan mari berdiri .... Pulanglah dengan membawa 

damai sejahtera dari Firman Tuhan yang telah kamu dengar, 

bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan 

lakukanlah Firman Tuhan.  
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KJ 457 : 1-2  “Ya Tuhan, Tiap Jam”  

Ya Tuhan, tiap jam „ku memerlukanMu, 

Engkaulah yang memb‟ri sejahtera penuh 

Reff Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

 „ku datang, Jurus‟lamat, berkatilah! 

Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu; 

jikalau Kau dekat, enyah penggodaku  reff 

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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