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TATA IBADAH
HARI MINGGU III SESUDAH EPIFANI

Minggu,
24 Januari 2021

PERSIAPAN

 Doa para pelayan

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2

Selamat sore dan selamat beribadah di Hari Minggu III Sesudah
EPIFANI.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
TUHAN dan kita diberkati oleh-Nya.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh :
Pendeta/Penatua: ......................................................

AJAKAN BERIBADAH ( berdiri  )
P.2
(saat teduh sejenak . . . . .)
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengahtengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN PEMBUKAAN  GB 1

PUJILAH SANG PENCIPTA

Refrain: Pujilah Sang Pencipta, mahamulia,
Pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta,
Segala yang tercipta puji nama-Nya.
1.

Samud’ra raya, gunung, lembah,
hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah.
Refrain.: …

2.

Tua dan muda hai ikutlah,
angkat suaramu, nyanyi bergemar.
Ref.: …
…prosesi Alkitab dibawa masuk
Refrain.:…
3.

Segala bangsa di dunia
pun raja-raja mari pujilah.
Ref.: …

VOTUM
PF.

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan
langit dan bumi. (Mzm. 124:8)

Jemaat:  AMIN (KJ. 476a)

1
A

. | 1 . ||
- min.

NAS PEMBIMBING : ( MAZMUR 37 : 5 )
PF.

“………………
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SALAM
PF.

Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2)

Jemaat

dan menyertaimu juga.

JEMAAT MENYANYI :  KMM 2
1.

BAPA DI SORGA MENGASIHIKU

Bapa di sorga mengasihiku;
aku senang dan mengucap syukur!
Kabar gembira tentang kasih-Nya
dapat kubaca dalam Alkitab.
Refrain:
Kasih Tuhanku sungguh besar,
sungguh besar, sungguh besar.
Kasih Tuhanku sungguh besar –
kasih-Nya padaku.

2.

Walaupun aku berjalan sesat,
Yesus menanti diriku tetap
Dan ‘ku kembali ke pangkuan-Nya,
kar’na kuingat kasih-Nya mesra.
Refrain:
Kasih Tuhanku sungguh besar,
sungguh besar, sungguh besar.
Kasih Tuhanku sungguh besar –
kasih-Nya padaku.

- duduk 

PENGAKUAN DOSA
P.2

Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku atas segala dosa kita:
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu.
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah
kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran
kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati
kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang
teguh.
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah
mengambil Roh-Mu daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami
kegirangan karena selamat yang daripada-Mu dan lengkapilah dengan
Roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami!
Dengarlah, ya Tuhan.
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NYANYIAN JEMAAT :  GB 25

TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA

1. Kantoria:

Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami.

2. Wanita:

Tuhan, walau kami disakiti,
Tuhan, ajar kami mengampuni.

3. Pria:

Tuhan, harta kami musnah sudah.
Tuhan, hati masih milik kami.

BERITA ANUGERAH
P.F

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita Anugerah Pengampunan seperti tertulis dalam
YEREMIA 33 : 8, yang menyatakan: ”_____________”
Berdasarkan Firman Tuhan itu sebagai pelayan YESUS KRISTUS,
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam
nama BAPA dan ANAK dan ROH KUDUS.

J

Syukur kepada Tuhan, Amin.

NYANYIAN JEMAAT ♫ PKJ 36

YESUS RAJA DAMAI

1.

Yesus, Raja Damai, Tuhan Mahakasih,
sambut kami ini dalam rahmat-Mu.

2.

Buanglah, ya Tuhan, dosa-dosa kami,
rantai kuasa jahat Kau putuskanlah!

PERINTAH HIDUP BARU
P.F:

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam 1 PETRUS 2 : 18 – 25,
yang menyatakan ”_______________________”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

JEMAAT ♫ KJ 48

KEMULIAAN BAGI BAPA

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya. Amin
...duduk 
♫ KESAKSIAN PUJIAN
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

. . .. .

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibaca
dari Alkitab. HALELUYA !

J

♫ GB 393 do=f MM ± 72

HALELUYA

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!
P3

Bacaan Alkitab Hari ini dari MATIUS 8 : 1 – 4,
yang mengatakan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demikian Pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

JEMAAT ♫ GB 392.b KEPADA-MU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, Madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Putra dan Roh Kudus Sampai kekal dan abadi.
---- duduk 

KHOTBAH : ….

---- saat teduh

JAWABAN UMAT
NYANYIAN SAMBUTAN ♫ KJ 460

JIKA JIWAKU BERDOA

1.

Jika jiwaku berdoa kepada-Mu, Tuhanku,
ajar aku t’rima saja pemberian tangan-Mu
dan mengaku, s’perti Yesus di depan sengsara-Nya:
jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah.

2.

Apa juga yang Kautimbang baik untuk hidupku,
biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu,
menghayati dan percaya, walau hatiku lemah:
jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah.
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PENGAKUAN IMAN
PF :

Jemaat silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di
segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan
Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:

J

Aku percaya ....
---- duduk 

DOA SYAFAAT
P.F

. . . ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,

J

Dengarlah doa kami!

P.F

Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa: ................
(doxologi)

JEMAAT ♫GB. 389.b do=bes MM ± 80

KAR’NA ENGKAULAH

Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4

Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam
FILIPI 4 : 6, yang menyatakan :………………………………………
Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara.

NYANYIAN JEMAAT  PKJ 265
1.

BUKAN KAR’NA UPAHMU

Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kasalahan umat-Nya,
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Put’ra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrain:
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
…memberi persembahan
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2.

Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Ref.: …

DOA PERSEMBAHAN ( berdiri  )
P.4

Mari membawa persembahan syukur ini dalam doa :
Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas
keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini.
Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk
meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi
kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin
---- duduk 

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P6

.......

AMANAT PENGUTUSAN ---- berdiri 
PF

Pergilah karena Saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah.
Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara
dengar di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksianmu yang
teguh.
Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh
sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh yakni Yesus
Kristus.

NYANYIAN PENGUTUSAN  GB 121
1.

HAI, PERGI DAN WARTAKAN

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
dalam karya dan dalam karsamu.
Baik di rumah, sekolah dan di kantor;
juga di setiap waktu dan tempat.
Bawa kasih dan bawa sukacita,
panjang sabar serta lemah lembut.
Itu sikap yang harus kau lakukan
Kar’na Kristus nyata dalam hidupmu.
hal 7

2.

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu,
jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan
dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;
Roh Kudus membimbing dan menolongmu.

BERKAT
PF

Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan
serta terimalah berkat-Nya…..

“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.”

(Bilangan 6: 24-26)

JEMAAT  GB 402a A M I N
Amin, amin, amin.

...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri
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