TATA IBADAH

HARI MINGGU II SESUDAH
EPIFANI
“Tuhan Menolong dan Memulihkan”
(Matius 5:1-4)

UCAPAN SELAMAT DATANG
Dkn.

Selamat pagi/sore bapak, ibu, saudara-saudara, dan adik-adik
yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat beribadah
di GPIB Paulus Jakarta. Ibadah ini juga disiarkan secara langsung
melalui Kanal Youtube GPIB Paulus Jakarta. Kiranya kesetiaan
beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui
kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan
sesama.
Ibadah Hari Minggu II Sesudah Epifani ini akan dilayani
oleh . . . . sebagai Pelayan Firman. Melalui ibadah ini, kita diajak
untuk menghayati tema: “Tuhan Menolong dan
Memulihkan.”

AJAKAN BERIBADAH
Dkn.

Saudara-saudara disilakan berdiri!
Marilah kita menghadap Tuhan, yang senantiasa menolong dan
memulihkan umat-Nya!

MENGHADAP TUHAN
 NYANYIAN UMAT

Kidung Keesaan 34:1,3  “KITA MASUK RUMAH-NYA”

Syair dan lagu: We Have Come Into His House, Bruce Ballinger 1976, terj. Yamuger 1998

Kita masuk rumah-Nya berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya berkumpul menyembah kepada Kristus.
Menyembah Kristus, Tuhan.
. . . . prosesi Alkitab/instrumentalia
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Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus.
Menyembah Kristus, Tuhan.

VOTUM
PF
U

“Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan
langit dan bumi.” (Mazmur 124: 8)
1 . | 1 . || (do=g)
A
- min.

NAS PEMBIMBING
PF

“Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan
kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan
kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan
kebenaran.” (Yohanes 1:14)

SALAM
PF
U

“Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan
persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian!”
Dan menyertaimu juga.

 NYANYIAN UMAT

Kidung Keesaan 320:1,3  “NAMA YESUS BERKUMANDANG”

Syair dan lagu: Jesu Name nie verklinget, David Welander 1947/Zulu (Afrika Selatan), terj. HA. Van
Dop 1979

Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia!
Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia!
Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu,
tiap orang yang percaya pada Dia berteduh.
Refr.
Yesus, Kaulah Surya rahmat, Kau kobarkan hatiku.
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji nama-Mu!
Nama Yesus mahaagung dan semaraknya tetap.
Diterangi-Nya jiwaku, biar malam pun gelap.
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Langit bumi kan binasa, matahari terbenam.
Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang! Refr.


(boleh) duduk

DOA HARI INI
Pnt.

Saudara-saudara, mari berdoa:
Ya Allah Tritunggal yang Mahakudus, kami memuji nama-Mu
sebab Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang
bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur
karena kasih setia dan rahmat-Mu yang tiada berkesudahan dalam
hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menolong dan
memulihkan segenap ciptaan-Mu.
Engkau telah memperlengkapi kami semua dengan karuniakarunia Roh Kudus, agar mampu melakukan tugas panggilan dan
pengutusan kami di dalam dunia. Namun, kami mengaku bahwa
dalam pelayanan kami, keegoisan dan pementingan diri merusak
pelayanan kami, sehingga tidak ada damai sejahtera. Kami juga
menghitung untung dan rugi dalam pelayanan. Ampunilah kami,
ya Tuhan, Sang Kepala Gereja. Baruilah motivasi pelayanan kami.
Bentuklah hati kami untuk benar-benar tulus dan rendah hati
dalam melayani, sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi
banyak orang. Kiranya kuasa pembaruan oleh Roh Kudus
memampukan kami untuk tetap setia menunjukkan citra diri
umat kudus bagi kemuliaan-Mu.
Inilah doa kami, ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Demi Yesus
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertakhta
bersama-Mu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan
sepanjang masa,

U

Amin.

 NYANYIAN UMAT

Gita Bakti 263:1-2  “KETIKA HIDUPKU SENTOSA”
Syair: It Is Well With My Soul, Horatio Spafford, terj. EL. Pohan
Lagu: Philip Bliss

Ketika hidupku sentosa, teduh, ataupun sengsara penuh,
di dalam kasih-Mu kutinggal teguh, nyamanlah, nyamanlah jiwaku.
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Refr.

Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku.
(interlude – modulasi/overtune)

Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh,
sebab Kristus t’lah menyelamatkanku, darah-Nya menebus jiwaku.
Refr.

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

Mari kita berdoa untuk merenungkan firman-Nya . . . .

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Umat Tuhan, marilah berdiri! Kita bersukacita menyambut Injil
Tuhan: Haleluya!

U

(  menyanyikan Haleluya GB 393) do=d
Syair dan Lagu: Christina Mandang 2007

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Dkn.

Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 5:1-4 yang
menyatakan . . . . . . Demikianlah Injil Tuhan.

PF

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

U

(  menyanyikan Te Decet Laus KK 760 ) do=g
Syair: Te decet laus, Tradisi Gereja, terjemahan H.A. Pandopo 1982; Lagu: H.A. Pandopo 1982

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan
kemuliaan.
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.

segala

KHOTBAH
. . . . saat hening, umat bersaat teduh sejenak
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JAWABAN UMAT
 NYANYIAN UMAT

Kidung Keesaan 318  “YESUSKU, JURUS’LAMATKU”
Syair dan lagu: Bonar Gultom (Gorga) 1990

Yesusku, Jurus’lamatku, Tuhanku, Mukhalisku.
Tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu,
Tuhanku Yesus kuseru dan jiwaku tenang dan teduh.
Setiap langkah kutempuh, kutoleh Tuhanku.
Setiap hasrat kugelut, kutanya Tuhanku.
Ke dalam kasih Penebus ku berserah selalu,
tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru.

PENGAKUAN IMAN
PF

Umat Allah disilakan berdiri!
Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat,
bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut
rumusan Pengakuan Iman Rasuli. Biarlah hati dan mulut kita
berkata:

PF+U Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik
langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal,
Tuhan kita, Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir
dari anak dara Maria; yang menderita di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan
dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut; pada hari yang
ketiga bangkit pula dari antara orang mati; naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa;
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang
hidup dan yang mati.
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Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan
am; persekutuan orang kudus; pengampunan dosa;
kebangkitan daging; dan hidup yang kekal.


DOA SYAFAAT

(boleh) duduk

PF

. . . . . . . . . Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon:

U

Dengarkanlah doa kami.

PF

Kiranya Engkau mengabulkan segala doa dan permohonan kami
sesuai dengan rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan
dan Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:

PF+U Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke
dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang
jahat.
(  menyanyikan doksologi GB 389b)
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.

UNGKAPAN NYANYIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
Dkn.

Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang
Mahabaik dengan memberikan persembahan. Surat 2 Korintus
9:12 berkata, ”Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini
bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang
kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah.”
Saudara-saudara juga dapat memberikan persembahan secara
transfer bank, atau dengan memindai kode QR yang tertera dan
dapat juga memasukkan dalam kotak yang tersedia di dalam
gedung gereja ini. Tuhan memberkati.
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 NYANYIAN UMAT

Kidung Keesaan 379:1-3 “BAWA PERSEMBAHANMU”
Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley 1998

Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan,
dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refr.
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima. Refr.
. . . . umat memberi persembahan diiringi variasi instrumentalia KK 379,
setelahnya, Diaken mengajak umat menyanyikan bait selanjutnya . . . .

Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Refr.

DOA SYUKUR
Dkn.

Saudara-saudara,
marilah
berdiri!
Kita
menyerahkan
persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa:
Ya Allah, Sumber berkat, kami bersyukur karena kemurahan dan
kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas
kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan
bekerja, sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki.
Terimalah persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri
dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan
berkatilah, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk
pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan gereja-Mu di
tengah dunia. Terpujilah Engkau selama-lamanya:

U

(  menyanyikan KK 761a + KK 771e )

Syair: Praise God from Whom All Blessings Flow, Thomas Ken 1709,
terj. Yamuger 1978, Lagu: Mazmur Jenewa 134, Loys Bourgeois 1551

Pujilah Khalik semesta, Sumber segala karunia,
surga dan bumi puji t’rus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.


(boleh) duduk
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
Dkn.

.....

AMANAT
PF

Umat Allah disilakan berdiri. . . . (dirumuskan sendiri sesuai
kesimpulan khotbah yang disampaikan)

 NYANYIAN UMAT

Kidung Keesaan 591:1-3 “KU SUKA MENUTURKAN”

Syair dan Lagu: I Love to Tell The Story, Arabella C. Hankey 1866/William Gustavus Fischer
1869, terj. Yamuger 1981

Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
Refr.
Ku suka menuturkan, ku suka memasyhurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia.
Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s’lamatku. Refr.
(interlude – modulasi/overtune)

Ku suka menuturkan cerita mulia,
setiap kuulangi bertambah manisnya.
Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar,
dan yang belum percaya, supaya mendengar. Refr.
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BERKAT
PF

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
curahan berkat-Nya:
“Kiranya Allah memberkatimu dengan KEGELISAHAN,
atas jawaban-jawaban yang mudah,
kebenaran yang setengah-setengah, dan hubungan yang tidak
tulus, agar engkau dapat merasakan hidup dalam kesehatian.
Kiranya Allah memberkatimu dengan KEMARAHAN,
atas ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi manusia,
agar engkau dapat mengusahakan keadilan, kebebasan dan
perdamaian,
Kiranya Allah memberkatimu dengan AIR MATA,
untuk menangis bersama mereka yang menderita, terdiskriminasi,
kelaparan, serta menjadi korban perang dan wabah yang melanda,
agar engkau dapat mengulurkan tanganmu
untuk menghibur dan menguatkan, lalu mengubah penderitaan
mereka menjadi sukacita.
Kiranya Allah memberkatimu dengan KETIDAKTAHUAN,
agar engkau percaya bahwa engkau dapat mengubah dunia,
sehingga engkau dapat melakukan
apa yang orang lain katakan tidak mungkin bisa engkau lakukan,
demi menghadirkan kesejahteraan
bagi dunia yang membutuhkan pertolongan.
Dan kiranya Allah yang Mahakuasa:
Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kamu sekalian, dari
sekarang sampai selama-lamanya.
(diadaptasi dari ‘A Fransiscan Blessing’)

U

(  menyanyikan Amin KK 768b )
Syair dan Lagu: Tradisional Gerejawi

Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya,
Haleluya, Amin, Amin, Amin.
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. . . . Prosesi Alkitab PF dan Penatua, UMAT BERSAAT TEDUH
Kemudian, SELURUH PELAYAN menuju depan Pusat Liturgi
dan memberikan salam kepada umat secara tradisional,
iringan postlude oleh pemusik

AS - 2022

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT
JEMAAT PAULUS DI DKI JAKARTA
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