TATA IBADAH

MINGGU XVI SESUDAH PENTAKOSTA
MEMPERINGATI 74 TAHUN STT INTIM MAKASSAR
(18 September 2022)
(
(Berdasarkan Liturgi Gereja Toraja Bentuk 1)

TEMA: “TO BE GOD'S FELLOW WORKERS FOR RECOVERY”
(“MENJADI KAWAN SEKERJA ALLAH BAGI PEMULIHAN” –
band. I Kor.3:9)

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH
1. PERSIAPAN
P-2 Selamat pagi/sore bapak, ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang
terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat beribadah di GPIB
Paulus Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan
syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi
kita dan sesama. Ibadah Hari Minggu XVI Sesudah Pentakosta ini
akan dilayani oleh .... sebagai Pelayan Firman. Melalui ibadah ini, kita
diajak untuk menghayati tema: “Adil, Luhur dan Terbuka, Maju.”
Kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan telah teruji nyata memberikan
ketangguhan dan keluwesan kepada umatNya semenjak awal pandemi
Covid-19 sampai saat ini. Ada kelegaan dan syukur di tengah melandainya
kondisi pandemi, meskipun arah akhir kisahnya sepenuhnya dalam iman
dan pengharapan padaNya
U

: Ada kesempatan bagi kita semua untuk mengarahkan anggota keluarga
dalam memainkan peran masing-masing dalam keakraban dengan Tuhan,
menjadi sahabat sejati bagi pasangan dan orang tua bagi anak-cucu.
Menghidupi banyak waktu bersama keluarga, mengarahkan masingmasing anggota keluarga sesuai panggilan dan pengutusan gereja agar
melaluinya terwujud sinergi inter-generasi.

P-2 : Kita dipanggil dan diutus berperan aktif dalam membangun keluarga,
gereja dan masyarakat. Bersama Tuhan Sang Gembala Agung yang setia,
kita dipakaiNya membangun kembali yang sempat terpuruk. Memicu
kembali semangat yang pernah melemah. Membesut kembali komitmen
yang pernah tergerus. Memacu kembali karya yang pernah tertunda.
Bersama STT INTIM Makassar, lembaga pendidikan yang dipakaiNya
mempersiapkan para pelayan dan hamba Tuhan, kita bersyukur dan
beriman pada karya pemulihan Allah dalam semangat “TO BE GOD'S
FELLOW WORKERS FOR RECOVERY” (“Menjadi Kawan Sekerja
Allah bagi Pemulihan”).
2.

PROSESI

P-2
U

Saudara-saudara disilakan berdiri.

Marilah kita menghadap Tuhan, Sumber segala hikmat, dengan
bernyanyi bersama memuliakan nama-Nya yang kudus!
: Menyanyikan: “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan” (PKJ 14)
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
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Kututurkan tak jemu kasih setiaMu, Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu turun-temurun.

...Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah…
U

: Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu, Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu turun-temurun.

3. VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
U
Amin
4. SALAM
PF Salam sejahtera bagi kamu semua
U
Dan bagimu juga.
5. PENGAKUAN DOSA & BERITA ANUGERAH
(duduk)
PF Marilah mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan.
P-2 Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanmu, kami
sering keliru dan tidak setia. Kami mohon ampunanMu ya Allah.
U
Tolonglah kami ya Bapa
OT Selaku orang tua kami sering memaksa anak kami mengikuti kemauan
kami tanpa memperhatikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami
mohon ampunanMu ya Allah
U
Tolonglah kami ya Kristus
Pemuda:
Selaku kaum muda kami sering lengah dalam iman dan jatuh dalam
jeratan dosa. Kami kurang menghargai waktu, hidup dengan santai tanpa
arah. Kami sering tergoda kenikmatan duniawi sesaat sehingga kami lupa
kenikmatan kasih Tuhan. Kami mohon pengampunanMu ya Allah
U
Tolonglah kami ya Roh Kudus
Anak: Selaku anak, kami terkadang hanya tahu menuntut dan tidak dengardengaran. Kami mohon ampunanMu Ya Allah.
PF Ya Tuhan, dari hidup yang tercela karena ketidaktaatan pada kehendakMu, kami datang di hadapan-Mu, mengakui dan memohon, ampunilah
segenap dosa kami dan pulihkanlah kami agar terus terpaut pada terangMu.
U
Ampunilah dan Kasihanilah kami ya Tuhan, Allah Tritunggal
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BERITA ANUGERAH
PF Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, Berita anugerah dari
Allah dinyatakan kembali: "Berbahagialah orang yang diampuni
pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya;
berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan
kepadanya." (Roma 4:7-8).
U

Sambutan Jemaat Menyanyi KP. ‘Betapa Baiknya Engkau Tuhan’

Verse
Betapa baiknya Engkau Tuhan, KasihMu tiada berkesudahan
Betapa mulia KasihMu Yesus, Jiwaku diselamatkan
Chorus
Pria
: Hosana ku memuji Tuhan
Wanita : Hosana kutinggikan Yesus
Semua : Hosana, Hosana, Hosana

6. PETUNJUK HIDUP BARU
PF 2 Korintus 6:1 :
“Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan
membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima.”.
PEMBERITAAN FIRMAN
7. DOA PEMBACAAN ALKITAB
8. PEMBACAAN ALKITAB :
PF
Umat Tuhan, marilah berdiri, kita menyambut pembacaan Alkitab:
Haleluya!

U

: Menyambut: “Haleluya”

P-3

Pembacaan Alkitab menurut ZEFANYA 1 : 1-6 yang menyatakan . . . .

9.

Demikianlah sabda Tuhan!

KHOTBAH

(duduk)

10. SAAT TEDUH
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11. DOA BAPA KAMI

PF
Mari 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 selama-lamanya. Amin.

RESPON JEMAAT
12. PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
PF
: Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri
untuk mengaku iman kita menurut Pengakuan Iman Rasuli, dan dengan
hati dan mulut masing-masing orang berkata:
PF+U : Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa...........
13. PERSEMBAHAN

P-4

(duduk)

Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang
Mahabaik dengan memberikan persembahan. Mazmur 9:2-3
mengatakan : ‘Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan
segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang
ajaib; aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau,
bermazmur bagi nama-Mu, ya Mahatinggi.’

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!
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U

: Menyanyi ‘Besarlah Untungku’ (NKB. 197: 1-3)

Besarlah untungku jika Yesus milikku,
bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh.
meskipun angin k’ras badai dunia menderu,
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku.

Reff : Benar, benar, besarlah untungku.

Benar, benar, besarlah untungku.
Benar, benar, besarlah untungku.
Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.

Kendati tiadalah hartaku di dunia,
hatiku tak resah, tak bersungut, berkesah.
Kar’na ‘ku sungguh tahu jika Yesus milikku,
tak sia-sialah segenap usahaku. (Reff…)
. . . . sambil diiringi instrumentalia, umat memberi persembahan
melalui transfer bank atau memindai Kode QR yang tertera di layar –
setelahnya, P-4 mengajak umat untuk menyanyikan bait selanjutnya

Meski tumpuanku pada Yesus, Tuhanku.
tidaklah aku jauh dari susah dan keluh.
Di dunia yang fana ‘ku ‘kan tahan berperang,
di sorga yang baka dengan Yesus ‘ku menang. (Reff…)
14. DOA SYUKUR

P-4

Saudara-saudara, marilah berdiri!
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada
Tuhan:
Ya Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami
berikan kepada-Mu. Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan
dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan
kepada-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya:
(  menyanyikan doksologi KK 761a + KK 771e ) do=g

U

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

PF

(duduk)

TATA IBADAH HARI MINGGU– GPIB PAULUS JAKARTA |

6

PENGUTUSAN DAN BERKAT
16. WARTA JEMAAT

P-4
17. NYANYIAN KIDUNG PUJIAN: ‘Doa Kami’

(Berdiri)

Syukur untuk setiap rencana-Mu; Dan rancangan-Mu yang mulia
Dalam satu tubuh kami bersatu; Menjadi duta kerajaan-Mu

Reff: 'Ku ucapkan berkat atas Indonesia; biar kemuliaan Tuhan akan nyata
Bagi bangsa ini kami berdiri; dan membawa doa kami kepada-Mu
Sesuatu yang besar pasti terjadi; dan mengubahkan negeri kami
Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, atas seluruh bumi

Kami rindu melihat Indonesia; Pulih dari semua problema
Hidup dalam jalan kebenaran-Mu; Pancarkan terang Kemuliaan-Mu

(Reffrein)

18. PENGUTUSAN

PF

: Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan,
marilah berdiri...Pergilah! Tunaikan tugas dan tanggungjawabmu
sebagai kawan sekerja Allah untuk misi pemulihan dalam berbagai
bidang kehidupan. Kiranya kita menghasilkan karya yang
berkualitas dan menikmati buah karya itu bagi kemuliaanNy dan
bagi kebaikan segenap ciptaanNya. Roh Kudus menopang
perjuangan dan gerak karya Bersama kita.

19. BERKAT

PF

U

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih
karunia, Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera.
Amin.

20. NYANYIAN SYUKUR ‘Kita Sudah Ditebus Olehnya’ (NKB. 213:1&2)

Kita sudah ditebus olehNya, kini layanilah Mukhalismu.
Maju t’rus dan kibarkan panjiNya, sanjung Rajamu!
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Refrein:
Mari bawa padaNya segenap talentamu;
serta hidup mengikuti firmanNya!
Taat dan setialah walau sukar jalanmu,
hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah!
Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu;
Janganlah jemu melayaniNya, sanjung Rajamu! (Refrein…)

SELAMAT DIES NATALIS 74 STT INTIM MAKASSAR
IN CHRISTO LUX MUNDI CRESCIT

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT
JEMAAT PAULUS DI DKI JAKARTA
Jalan Taman Sunda Kelapa No. 12, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon: (021) 3841553 - 31928105 - 3150910, Faksimili: (021) 3914533
Website: http://gpibpaulusjakarta.org - Email: paulus.jakpus@gpib.or.id
Media Social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube): @gpibpaulusjkt
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