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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 XXI sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di 

dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-

masing. Kiranya Ibadah ini menjadi perayaan kita akan 

pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan 

kita. 

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 KJ 14 

 KJ 14 : 1-3 “Muliakan Tuhan Allah” 

Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, 

Muliakan pimpinan-Nya dalam kasih sayang-Nya 

prosesi Alkitab dibawa masuk 

Kami dating kepada-Mu, kami datang kepada-Mu, 

Bersyukur sebulat hati, kar‟na kasih-Mu besar 

Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, 

Ya, berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengar 

VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  

yang menjadikan langit dan bumi. 

Jmt KJ 476A Amin 
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NAS PEMBIMBING                                                  1 Yohanes 4 : 20 

PF  “Jikalau seorang berkata: “Aku mengasihi Allah,” dan ia 

membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena 

barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak 

mungkin ia mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya.” 

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 406 : 1-2  “Ya Tuhan Bimbing Aku” 

Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 

Sehingga „ku selalu bersama-Mu 

Engganlah „ku melangkah setapak pun, 

„pabila Kau tak disampingku  

Lindungilah hatiku di rahmat-Mu 

Dan buatlah batinku tenang teduh 

Dekat kaki-Mu saja „ku mau rebah 

Dan tidak ragu-ragu „ku berserah 

duduk 

DOA HARI INI 

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

  Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan 

berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan 

yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, 

kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji 

nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, 

sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. 

Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan 

kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun 

yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami 

pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah 

hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-

Mu, ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, 

kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang 

nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk 

mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan 
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kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, 

sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan 

memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin  

GB 50 “Perubahan Ajaib” 

Perubahan ajaib terjadi padaku, 

Ketika kasih Yesus masuk di hatiku 

Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku 

Hingga hidupku yang lama kini jadi baru 

Reff Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

 Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku 

 Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 

 Dan menjadi saksi Kristus kini dan 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! 

 GB 393  

Jmt Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujlah 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujlah!  

P3       Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama,  

Kejadian 37 : 1-4, 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 
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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 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 

PENGAKUAN  IMAN (PF mengajak jemaat untuk berdiri) 

duduk 

DOA SYAFAAT 

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

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 118 : 1 yang menyatakan 

 “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya 

untuk selama-lamanya kasih setia-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 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  reff 

B‟ri persepuluhanmu dengan  

Hati tulus dan penuh 

Kasih setia Tuhanmu 

Dilimpahkan padamu  reff 

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, terimalah persembahan kami yang tak sebanding 

dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab 

siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan 

persembahan seperti ini, jikalau bukan dariMu juga 

persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan 

kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasihMu bagi 

sesama dan bagi pembangunan Tubuh Kristus. Hanya dalam 

nama-Mu 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 327 : 1-2  “Jangan Kamu Takut”  

Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 

Jika Ia hadir badai pun reda! 

Di tengah cobaan, Dia kau pegang 

Oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang 

Reff Oh, tidak pernah, oh tidak pernah 

 Tuhanmu tinggalkan dikau: Ia tetap beserta! 

Walau badai topan harus kau tempuh, 

Walau kesusahan pengalamanmu, 

Namun janji Tuhan, manis bunyinya: 

“Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!” 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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