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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 XX sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di 

dalam gedung gereja maupun 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. 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 23 

 GB 23 : 1-2 “Bersoraklah, Hai Alam Semesta” 

Bersoraklah hai alam semesta: “Kau, Allahku!” 

Di langit bergema pujian yang megah 

Dan bumi pun penuh pujian yang merdu 

Bersoraklah hai alam semesta: “Kau, Allahku!” 

prosesi Alkitab dibawa masuk 

Bersoraklah hai alam semesta: “Kau, Rajaku!” 

gereja bersyukur, bermadah, bermazmur 

di hati umat pun pujian menggema 

Bersoraklah hai alam semesta: “Kau, Rajaku!” 

VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  

yang menjadikan langit dan bumi. 

Jmt KJ 476A Amin 
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NAS PEMBIMBING                                                  1 Korintus 8 : 6 

PF  “Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang 

dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita 

hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya 

segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita 

hidup.” 

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 252 : 1-2  “Batu Penjuru G‟reja” 

Batu penjuru G‟reja dan Dasar yang esa, 

Yaitu Yesus Kristus, Pendiri umat-Nya 

Dengan kurban darah-Nya Gereja ditebus; 

Baptisan dan firman-Nya membuat-Nya kudus 

Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, 

Manunggalah Gereja ber-Tuhan Yang Esa 

Aneka kurnianya, esa baptisannya, 

Esa perjamuannya, esa harapannya 

duduk 

DOA HARI INI 

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

  Bapa kami, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu dan 

membawa kami ke dalam kerajaan-Mu melalui PutraMu, 

Yesus. Engkau mengasihi kami dengan kasih tak terbatas. 

Kami bersyukur sebab kasih-Mu lebih luas dari yang kami 

pahami, lebih dalam dari yang kami bayangkan, dan lebih 

besar dari yang pernah kami ketahui. Hanya dengan 

peertolongan-Mu, kami dapat melewati hari demi hari 

dengan selamat. Kami bersyukur atas kebahagiaan, 

kesehatan, rejeki dan umur panjang yang Tuhan berikan bagi 

kami sekeluarga. Firman-Mu menerangi jalan hidup kami 

agar kami tidak tersesat dan putus asa. Ampuni Tuhan jika 

sering kami melawan kehendak-Mu. Ampuni kami yang 

bertindak seperti anak hilang sebab menyalahgunakan kasih 

Bapa. Ampuni kami yang suka membangun menara 
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kesombongan dan tembok kekerasan hati. Kasihani kami 

yang hanyalah debu di hadapan-Mu. Berilah Roh Kudus 

memperbarui tubuh, jiwa dan roh kami agar menjadi ciptaan 

baru. Demi kasih Yesus, yang menanggung sengsara, mati 

tersalib dan bangkit, kami mengucap syukur kepada Bapa 

surgawi. Amin.  

GB 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang” 

Tuhan Yesus sungguh saying padaku, 

Aku juga saying pada-Nya 

Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, 

Aku aman dilindungi-Nya 

Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya 

Dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut 

Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 

Agar aku memuliakan nama-Nya 

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 395  

Jmt Haleluya! Amin  

P3       Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,  

1 Korintus 1 : 10-17, yang menyatakan:  . . . . . .  

Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

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 
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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 273 : 1 “Gereja Bagai Bahtera” 

Gereja bagai bahtera di laut yang seram, 

Mengarahkan haluannya ke pantai seberang 

Mengamuklah samudera dan badai menderu; 

Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh 

Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih: 

“Betapa jauh, di manakah labuhan abadi?” 

Reff Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah! 

 Tanpa Dikau semua binasa kelak. 

 Ya Tuhan, tolonglah! 

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  

Mazmur 96 : 8 yang menyatakan 

 “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!” 

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 : 1-2 “Inilah Ungkapan Syukurku”  

 Inilah ungkapan syukurku 

Yang kuberikan kepada-Mu 

 „ku berikan dari hatiku, terimalah 

 „Ku persembahkan kepada-Mu 

 Dengan seluruh jiwa ragaku 

 Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

Ajarlah aku, ya Tuhanku 

Menjadi alat di tangan-Mu 

Untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia 

Utuslah aku, ya Tuhanku 

Menolong orang miskin dan lemah 

Pakailah diriku turut maksud-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 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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GB 126 : 1-2  “Damai Sejahtera”  

Damai sejahtera dib‟ri Tuhan padaku; 

Sungguh kurasakan melimpah di hatiku 

Kepada sesama harus „kuberi, 

Biar semua orang, rasakan damai-Nya 

Damai sejahtera dib‟ri Tuhan padaku; 

Sungguh kurasakan melimpah di hatiku 

„Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 

Supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya 

Damai sejahtera mulai dari diriku, 

Damai di dunia itulah harapanku 

Dengan Allah Bapa, mari satulah, 

Kita membawa damai, ke dalam dunia 

Damai sejahtera mulai dari diriku, 

Di tiap langkahku ikrarku tetap teguh 

Setiap hari hidupku s‟lalu membawa damai kekal 

Damai di dunia mulai dari diriku 

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 400 

Jmt Amin, amin. Haleluya, amin. 
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