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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 XXIV 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  

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 GB 4 

 GB 4 : 1-2 “Bersorak Bagi Tuhan” 

Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 

Hendaklah orang jujur puji nama-Nya 

Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana 

Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah  

… Prosesi ALKITAB  dibawa masuk… 

Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu 

Nyaringkan suaramu dan bersoraklah, 

Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 

Segala isi bumi diciptakan-Nya  

VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  

yang menjadikan langit dan bumi. 

Jmt KJ 476A Amin 
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NAS PEMBIMBING               Roma 14 : 19 

PF  “Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai 

sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.” 

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 278 : 1  “Hai, Umat Tuhan Celikkanlah” 

Hai, umat Tuhan celikkanlah matamu; 

Dengarlah tangis dan ratap yang tertindas 

Mari berjuang entaskan kemiskinan, 

Jangan biarkan sesamamu terlantar 

Reff Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, 

 Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu 

 Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, 

 Tanda syukur dalam Kristus, Tuhanmu  

duduk 

DOA HARI INI 

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

  Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. 

Kami naikkan doa ini dengan kerendahan hati kami, di dalam 

keterbatasan diri dan kekuatan kami. 

 Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri 

kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. 

Dampingilah di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami 

kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang 

semuanya bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa 

menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar 

sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Di dalam nama 

Yesus kami berdoa. Amin   
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GB 51 : 1  “Kasihilah Tuhanmu” 

Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu; 

Dengan seg‟nap jiwamu; dengan akal budimu 

Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri 

Itulah hukum yang pertama dan yang kedua 

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,  

ROMA 15 : 1-4 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 

K H O T B A H 

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

 

 

 



5 

 

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

KJ 249 : 1&3 “Serikat Persaudaraan” 

Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 

Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu 

Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 

Berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan 

Dan masing-masing kamu pun dib‟ri anugerah, 

Supaya kamu bertekun dan rajin bekerja 

Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan 

Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan 

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 

menyembah 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 

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 
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 B‟ri persepuluhanmu seg‟ra 

 Pada Tuhan Allahmu 

 Ingat akan janji-Nya tetap, 

 Ia memberkatimu Reff   

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.  

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 
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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 

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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