TATA IBADAH

HARI MINGGU XVI SESUDAH
PENTAKOSTA
“Adil, Luhur dan Terbuka, Maju”
(Zefanya 1:1-6)

UCAPAN SELAMAT DATANG
P-2

Selamat pagi bapak, ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang
terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat beribadah di
GPIB Paulus Jakarta, ibadah ini juga disiarkan langsung dari kanal
Youtube GPIB Paulus Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita
merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan
persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama.
Hari ini, kita memasuki Minggu XVI Sesudah Pentakosta.
Dalam ibadah ini, akan dilayankan Sakramen Baptis Dewasa dan
Peneguhan Sidi.
Ibadah ini akan dilayani oleh Pdt. Widyati SimangunsongSudarisman sebagai Pelayan Firman dan Sakramen. Melalui
ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema: “Adil, Luhur dan
Terbuka, Maju.”

(para calon sidi memasuki ruang ibadah,
diiringi instrumentalia Kidung Keesaan 400
“Saya Mau Ikut Yesus”)

AJAKAN BERIBADAH
P-2

Saudara-saudara disilakan berdiri.
Marilah kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi bersama!

MENGHADAP TUHAN
 NYANYIAN UMAT

GB 246 “AKU MAU BERSYUKUR”
Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa
Aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan
Kar’na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi;
Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan
Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
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. . . . instrumentalia – prosesi Alkitab

I will give thanks to Thee O Lord, among the people
I will sing praises to Thee among the nations
For Thy steadfast love is great is great to the heavens
And Thy faithfulness Thy faithfulness to the clouds
Be exalted, O God above the heavens
Let Thy glory be over all the earth
Be exalted, O God above the heavens
Let Thy glory be over all the earth

VOTUM
PF

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

U

NAS PEMBIMBING
PF

Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-lamanya sampai selamalamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya
bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjianNya dan yang ingat untuk melakukan titah-Nya. (Mazmur 103:1718)

SALAM
PF

“Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan
persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian!” (2Kor.13:13)
Dan menyertaimu juga.

U

 NYANYIAN UMAT

Gita Bakti 269:1,4  “OH, BETAPA SENANG”
Syair dan lagu: Tradisional Toraja Mamasa

Refr.

Oh, betapa senang saat kita sujud
dan menyembah Allah atas rahmat pengasihan-Nya.
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Di sepanjang jalan hidup yang kelam
bayang-bayang kematian mencekam,
namun dari jauh tampaklah cahaya
hati riang kar’na asa pun cerah. Refr.
Ikut Yesus tak selamanya senang,
banyak pencobaan datang menyerang.
Namun sangkal diri dan tetap tenanglah
kar’na kuasa maut sudah dikekang. Refr.


(boleh) duduk

DOA HARI INI
P-2

Saudara-saudara, mari berdoa:
Allah Mahakudus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan
kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami.
Biarlah segala yang bernafas sujud memuliakan dan meninggikan
nama-Mu yang agung itu.
Allah Mahakasih, dalam kelemahan dan kerapuhan, kami sebagai
umat-Mu memohon belas kasih-Mu. Ampuni kami ketika kami
lebih mengandalkan kekuatan sendiri; merasa kuat dan mampu
mengatasi setiap permasalahan kami, dan tak jarang kami enggan
melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam himpitan dan
kebimbangan, kami sering lupa bahwa Engkaulah Penolong,
Allah yang sanggup mengatasi setiap permasalahan dalam
kehidupan kami.
Allah Mahaadil, tuntun dan baruilah kehidupan kami.
Tunjukkanlah kami jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah
hanya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami selalu
mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Inilah doa kami. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juruslamat
kami. Amin.

 NYANYIAN UMAT

Gita Bakti 61:1,3 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAK-MU”
Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu,
nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
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Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,
dekatkan diriku kepada-Mu.
Ajarlah kukenal anug’rah-Mu.
Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu.
Hapuskan dosaku, diami hatiku,
Kiranya ‘ku tetap bersama-Mu.

UNGKAPAN NYANYIAN

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

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

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Umat Tuhan, marilah berdiri, kita menyambut Injil Tuhan:
Haleluya!

U

( menyanyikan KJ 473) do=g
Haleluya, Haleluya, Haleluya.

P-3

Pembacaan Alkitab menurut Zefanya 1 : 1-6 yang menyatakan . .
. . . . Demikianlah sabda Tuhan!

PF

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

U

(  menyanyikan GB 392b ) do=d
Syair dan lagu: Pdt. Abraham Ferdinandus 2009

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


KHOTBAH

(boleh) duduk

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

PKJ 154:1-2 “SETIAKAH DIRIKU PADAMU”
Setiakah diriku padaMu, Tuhanku?
Dan siapkah hatiku mengiringMu terus?
‘Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan
Dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela
Kau panggil aku, Tuhan, ‘ku datang padaMu
Dengan rendah hatiku kut’rima tugasku.
Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku
Dan tuntuk aku, Tuhan, arahkanlah niatku.

PENJELASAN MENGENAI PENEGUHAN SIDI
PF

Umat kekasih Allah, kita akan menyaksikan dan menyambut
saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara
gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja.
Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya,
yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang
dewasa dalam iman. Oleh karena itu, mereka sekarang memiliki
tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan
pengutusan gereja.
Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang
pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus
berdasarkan Alkitab; begitu pula tentang pemahaman kegerejaan
dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
Diyakini mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara
pribadi; dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat.
Berdasarkan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti
mereka mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang
tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang
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belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis,
menjadi milik Kristus dan anggota tubuh-Nya, yakni umat-Nya.

DOA PENGUATAN
PF

Umat yang terkasih, kita menguatkan saudara-saudara ini
dengan memohon penguatan oleh Tuhan dalam doa:
Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu
yang kudus kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu,
kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi
pelayanan kerajaan-Mu.
Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih
atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami
angkatan demi angkatan, boleh menghayati apa yang diartikan
dengan Sakramen Baptisan yang telah kami terima, baik sebelum
maupun sesudah kami dapat memahaminya; baik oleh janji
dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan
kami sendiri.
Engkau menolong kami untuk berpegang teguh pada perjanjian
anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Yesus Kristus,
Putra-Mu, telah mengorbankan diri-Nya dengan menebus segala
dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan
Dia agar dosa kami Engkau ampuni, dan hidup kami Engkau
barui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon
kepada-Mu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan
menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada
Kristus.
Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan
mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib
dengan setia dalam sukacita iman, harap dan kasih. Biarlah
mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu
tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus, Juruselamat mereka.
Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, Tritunggal Mahakudus,
kekal selama-lamanya. Amin.
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PENGAKUAN DAN JANJI
PF

Kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi, kami
mengundang saudara-saudara untuk mendengar dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut:
Pertama,

Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta
langit, bumi dan segala isinya; kepada Yesus Kristus,
Tuhan dan Juruselamat yang telah menebus dan
menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus,
Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam
kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah?

Kedua,

Apakah saudara mengakui Alkitab: Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru, sebagai Kitab Suci yang
bertuliskan Firman Allah dan yang menyampaikan
anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta
menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara
harus bertekun membaca dan merenungkannya siang
dan malam?

Ketiga,

Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu
sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia
bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran,
Pemahaman Iman dan aturan yang berlaku,
serta membuang segala kepercayaan lain, melawan
segala kuasa kegelapan dan tetap mengikut Yesus
dengan setia di dunia ini serta turut membangun
persekutuan Tubuh Kristus, yaitu umat-Nya dalam
kasih sesuai karunia yang saudara miliki?

PF

Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan umat-Nya?
Saudara . . . . (menyebutkan nama lengkap)
Calon Sidi yang disebutkan (berdiri) : Ya, dengan segenap hatiku!
PF
Tuhan mendengar dan menguatkan saudara!
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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.
Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan
am; persekutuan orang kudus; pengampunan dosa;
kebangkitan daging; dan hidup yang kekal.


(boleh) duduk

. . . . calon sidi TETAP BERDIRI
PF turun dari mimbar menuju Bejana Baptisan didampingi P-1,
diiringi instrumentalia KJ 305 ‘Ku Mengasihi Yesus, Tuhanku’

PELAYANAN SAKRAMEN BAPTISAN DEWASA
PF

Kami mengundang saudara (menyebutkan nama lengkap) . . . .
. . . . calon sidi yang akan dibaptis menuju Bejana Baptisan

PF

Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan.
(menyebutkan nama lengkap) . . . . aku membaptis engkau di dalam
nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan: “Aku telah
memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.”
(Yesaya 43:1b).
Calon sidi yang dibaptis : Amin.
. . . . PF, para Pdt bersama presbiter lainnya mengambil tempat menghadap para calon sidi
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PENEGUHAN SIDI
PF

Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen
Baptisan serta mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara,
maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus, sebagai warga Gereja Protestan di
Indonesia bagian Barat, yang dewasa secara iman. Kami
mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam
Sakramen Perjamuan dan mengingatkan saudara untuk
bertanggung jawab penuh dalam pembangunan Tubuh Kristus.
Calon sidi : Amin.
. . . . calon sidi BERLUTUT

PENUMPANGAN TANGAN
PF

Umat Allah yang terkasih, marilah berdiri!
Kita memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita ini.
Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu; lakukan tugas
dan tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan:
. . . . PF, Para Pdt, para Pelayan dan para presbiter pendamping kelas katekisasi
menumpangkan tangan bersama-sama

PF

Allah Bapa, sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu
dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu
dengan kuasa Roh Kudus.

U

(  menyanyikan Amin KJ 478c ) do=f
A – min, a – min, a – min.

 NYANYIAN UMAT

Kidung Keesaan 400  “SAYA MAU IKUT YESUS” (do=d)
Syair dan Lagu: Au Tunga Lamatuak, Fredel Eduard Lango 1969

Sidi Baru

Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus
sampai s’lama-lamanya.
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
saya mau ikut Yesus sampai s’lama-lamanya.
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Umat

Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus
sampai s’lama-lamanya.
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
saya mau ikut Yesus sampai s’lama-lamanya.

. . . . PF secara simbolis mengajak calon sidi BERDIRI,
P-1 secara simbolis menyerahkan Alkitab & Surat Sidi pada perwakilan calon sidi –
Kemudian, para sidi baru menghadap ke hadapan umat sesuai aba-aba

PERKENALAN KEPADA JEMAAT
PF

U

Umat Allah yang terkasih, sambutlah saudara-saudara ini sebagai
warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh
dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai Tubuh
Kristus.
Kami menyambut dan mendoakan mereka.
. . . . sidi baru menghadap ke arah mimbar sesuai aba-aba, sementara umat bernyanyi,
PF kembali ke mimbar; para Pdt dan Para Pelayan kembali ke tempat duduk

 NYANYIAN UMAT

Gita Bakti 225  “DARI SEMULA T’LAH KAU
TETAPKAN/S’MUA BAIK” (do=bes)
Syair dan Lagu: Budi Haryanto dan Tommy Widodo 1991

Dari semula t’lah Kau tetapkan
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan.
Rencana indah t’lah Kau siapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan.
S’mua baik, s’mua baik apa yang t’lah Kau perbuat di dalam hidupku.
S’mua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti.

DOA SYAFAAT
PF

Mari kita berdoa: . . . . . . . . . . Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu,
kami memohon:

U

Dengarkanlah doa kami!

PF

Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,
yang mengajarkan kami berdoa dengan sempurna:
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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 selama-lamanya. Amin.

UNGKAPAN NYANYIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P-4

Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang
Mahabaik dengan memberikan persembahan. Kitab Mazmur
136: 1 menyatakan: “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia
baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”
Saudara-saudara juga dapat memberikan persembahan secara
transfer bank, atau memindai kode QR yang tertera, baik di layar,
maupun di depan tempat duduk umat yang beribadah di gereja atau
dapat memasukkan pada kotak yang tersedia.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara!

 NYANYIAN UMAT
PKJ 148:1,2,4  “T’RIMA KASIH YA TUHANKU”
Syair dan Lagu: Jerry Silangit 1986/1988

T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu.
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu.
Kaucurahkan pada umat-Mu, Kaucurahkan pada umat-Mu.
T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
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. . . . umat memberi persembahan diiringi variasi instrumentalia PKJ 148,
setelahnya, Diaken mengajak umat menyanyikan bait selanjutnya

Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kauciptakan.
Kutaati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman.

DOA SYUKUR
P-4

Saudara-saudara, marilah berdiri, kita menyerahkan persembahan
kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa:
Allah yang Mahabaik, syukur atas anugerah keselamatan di dalam
Yesus Kristus, Juruselamat. Syukur atas segala berkat yang
tercurah dalam kehidupan ini, sehingga kami hidup berkecukupan
hari demi hari. Kini, kami membawa persembahan sebagai tanda
syukur dan simbol penyerahan diri kepada-Mu. Kiranya Engkau
berkenan memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan yang
mewujudkan kasih dan keadilan bagi sesama. Bangkitkanlah
semangat kami untuk hidup dalam hikmat yang dari pada-Mu,
serta rela mengikut Engkau sepanjang hidup kami. 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

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P-4

.....
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AMANAT
PF

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

 NYANYIAN UMAT

KJ 410:1-3 “TENANGLAH KINI HATIKU”

Tenanglah kini hatiku : Tuhan memimpin langkahku.
Ditiap saat dan kerja tetap kurasa tangan-Nya.
Refr.

Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh,
Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh.

Di malam yang gelap benar : di taman indah dan segar,
Di taufan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.
Refr.

Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh,
Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh.
. . . . overtone . . . .

Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku,
Sebab Engaku tetap dekat, tanganMu kupegang erat.
Refr.

Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh,
Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh.

BERKAT
PF

Saudara-saudara, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu,
marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan kini
terimalah curahan berkat-Nya:
“Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta
persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk menjadi
pengikut Kristus yang rela berkurban. Dan di dalam teladan
kasih-Nya, diperlengkapi-Nya engkau dengan ketekunan dan
kesetiaan, untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut
Dia di sepanjang kehidupanmu, sampai engkau mengakhiri
pertandingan iman di dunia ini. Amin.”
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U

(  menyanyikan KJ 478a ) do=d
Amin, amin, amin.
. . . . 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
KOMISI TEOLOGI GPIB PAULUS JAKARTA
AS – SEPTEMBER 2022
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