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TATA IBADAH

PERSIAPAN
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti Protokol Kesehatan
 Doa para presbiter di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Selamat pagi saudara sekalian.

Kita hendak beribadah di Minggu ke 25 sesudah Pentakosta ini.
Menurut kalender gerejawi di GPIB, hari ini menjadi hari Minggu
terakhir sesudah minggu-minggu Pentakosta ….
Ini berarti kita senang menyongsong Minggu-Minggu Adven, mulai
minggu depan.
Mari bersiap-siap bukan hanya menyambut Natal,
tetapi terus bersiap tentang kedatangan Yesus kembali.
Kita semua yang sudah mengambil posisi untuk beribadah
secara pribadi atau bersama keluarga di rumah,
dan saudara yang ada di Gereja Kharisma pagi ini,
kita telah dipanggil dan selalu bertemu untuk
mengikuti pertemuan umat dengan beribadah.
Di depan mimbar atau di depan layar monitor, kita mau beribadah.

…. hening
P2

Kiranya ibadah ini menjadi pengakuan dan syukur kita tentang
kebaikan Allah dan kita makin mengenal TUHAN,
dengan berlaku HUMANIS
Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh:
Pdt. MEINITA WUNGO – DAMPING
Ketua Majelis Jemaat GPIB di Bukit Moria, Jakarta Selatan.

….
MENGHADAP

TUHAN

AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan

yang hadir di tengah persekutuan kita.

 GB 369
TUHAN ENGKAULAH HADIR
Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku;
sama dengan udara, kuhirup kasih-Mu.
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Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja;
tubuh dan panca ind'ra, Kau menggerakkannya.
Refrain
Dikau yang kukasihi dalam sesamaku;
Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu!

--- prosesi membawa Alkitab,
simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF --Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan, beserta,
juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah:
lagu mesin dan martil bising dan menderu,
lagu peras keringat naik kepada-Mu.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi.
Jem

1 . | 1 . ||
A - min

NAS PEMBIMBING
2 KORINTUS 3:5
PF
Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan
sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri;
tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jem
DAN MENYERTAIMU JUGA.
 GB 369
TUHAN ENGKAULAH HADIR
Di dalam suka-duka Kau ingin beserta,
turut memperjuangkan damai sejahtera.
Kau datang dalam Kristus dosa dihapus-Nya.
Dalam Kerajaan-Mu Kau ubah dunia.

.... duduk

DOA HARI INI
P2
Saudara-saudara,

kita akan berdoa bergantian dengan menyanyikan KJ 474
sebagai pengakuan kita: . . . .

instrumenalia KJ 474
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Ya Tuhan Allah kami,
kalau kami masih bisa beribadah, di rumah atau di rumah sakit,
di gereja atau di tempat pelayanan lain … ini karena anugerah-Mu!
Kami bersyukur, dengan keberadaan saat ini, kami berdoa bersama.
Dengan banyak orang yang tidak kami kenal;
juga bersama orang-orang dekat dan yang kami sayangi,
kami mengaku:
Pertolongan Tuhan telah berlaku bagi dunia
dan kami yang Engkau ciptakan.
Kami, orang-orang tua, orang muda dan anak-anak
dalam kelemahan dan segala aktivitas yang masih terbatas,
Engkau memelihara kami dengan kasih sayang.
Dalam susah dan pergumulan, Engkau menjaga kami;
bahkan di tengah kehilangan dan duka, Engkau menguatkan kami.
Engkau menjaga orang-orang tua, orang muda dan anak-anak
Dengan pemeliharaan-Mu.
Terpujilah Engkau, Allah Mahakuasa!
... ... ...

Kini kami membawa pengakuan dosa:
Jem  Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.
P2

KJ 467

Dengan kebaikan-MuTuhan,
kami bisa berteman, bekerja dan membangun kebersamaan ….
Namun, kami gagal mengasihi-Mu, karena mengikuti hati sendiri.
Kami tidak takut akan Tuhan,
tapi takut kehilangan apa yang kami inginkan.
Sebagai pemimpin dan yang dipimpin,
kerap, kami tidak menjaga kedisiplinan,
maka keteladanan kami tidak ditaati orang.
Demikianlah kami tidak saling menghargai
dan tidak bisa merawat mereka yang sakit,
lemah dan putus asa.

Kasihanilah kami, ya Kristus

KJ 467

Jem Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
4

P2

Allah Mahakasih, buanglah segala kepahitan, kegeraman
dari antara kami, juga tentang segala kejahatan dalam pikir dan prilaku...
Kasihanilah kami … ampunilah kami dan buatlah kami saling memaafkan
sebagaimana Engkau dalam Kristus telah mengampuni kami.

...

Kiranya Roh Kudus tetap memenuhi persekutuan kami ini,
dan terang kasih Allah selalu menyala dalam hati kami,
agar kami dapat beribadah dengan benar
seperti yang Engkau inginkan dalam nama Yesus, Juruselamat dunia.
KJ 467
Jem  Dan hari ini aku bersembah serta pada-Mu, Bapa, berserah,
berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.

PEMBERITAAN

FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
...
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
KJ 472
Jem
Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya!
Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya!
P3

Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 2 KORINTUS 3 : 1 - 11
yang menyatakan demikian: …………………………

PF

Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jem
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KHOTBAH

“PEMIMPIN YANG HUMANIS “
saat teduh
JAWABAN

JEMAAT

 GB 104
JANJI TUHAN SELALU DIGENAPI
Janji Tuhan selalu digenapi Ia utus Roh Kudus bagi kita
agar kita selalu dikuatkan laksanakan amanat Tuhan Yesus.

Refrain

Mari kita bersaksi, melayani,
mewartakan berita kes'lamatan
agar dunia mengaku dan percaya:
"Yesus Kristus, Sang Jurus'lamat dunia!"

Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia,
bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan.
Pengakuan Iman Rasuli

berdiri ... duduk
DOA SYAFAAT

dox GB 389a
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi

persembahan jujur dan tulus di hadapan Allah.

“Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima,
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu”

2 Korintus 8:12
Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kita yang memuliakan Dia.
KJ 424
YESUS MENGINGINKAN DAKU
Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,
di mana pun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya.
Refrein:

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

umat berkesempatan memberi
Persembahan Syukur Khusus
dan Persembahan sukarela
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Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu, ketika ‘ku bermain.
DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan

dalam doa syukur :

Ya Tuhan, Sumber anugerah dan berkat,
ke hadapan-Mu kami bawa persembahan syukur,
yang telah kami berikan dengan tulus hati.
Terima dan kuduskanlah syukur hati ini,
Berkatilah penatalayanannya, agar dapat terpakai
untuk menunjang pelayanan dan kesaksian yang berlangsung
dalam persekutuan kami di sini dan di mana pun.
Dalam nama Yesus, kami berdoa.
Amin

... duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P5
……
AMANAT PENGUTUSAN
PF

jemaat berdiri

...
KJ 424
YESUS MENGINGINKAN DAKU
Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku.
agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku.
Refrein:

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

Aku pun ingin bersinar dan melayani-Nya,
hingga di sorga ‘ku hidup senang bersama-Nya.
BERKAT
PF
.…
GB 402a
Jem

Amin, Amin, Amin

ooOOoo
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