GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
(G P I B)

TATA IBADAH
HARI MINGGU VII SESUDAH PENTAKOSTA
PERJAMUAN KUDUS

MINGGU, 08 JULI 2018
GPIB Jemaat ”KARUNIA”
1

Persiapan : - Doa para pelayan
- Latihan lagu-lagu
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2. : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi/sore.....
Pemberita Firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudarasaudara untuk beribadah di Hari Minggu VII sesudah Pentakosta. Di dalamnya, kita akan
melaksanakan Sakramen Perjamuan.
Kiranya ibadah kita menjadi perjumpaan yang akrab dengan Tuhan dan sesama sehingga kita
pun selalu diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman dalam Ibadah ini adalah ..................
---- saat teduh
Ajakan beribadah
P2.
Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah
persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
Jemaat :  PKJ 11 : 1 – 3 “Inilah Hari Minggu”
Kantoria
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Semua

Mari, datang padaNya,menyembah serta sujud.
Mari, datang bersyukur atas kasih karuniaNya. Ref..
---- prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang ibadah ----

Semua

Biarlah firman Tuhan,membentuk hidup kita
menyatakan kasihNya,ke seluruh penjuru dunia. Ref..

Votum
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan bumi.
(Mzm. 124:8)
Jemaat 1. | 1 . ||

A - min.

Nas Pembimbing :
PF

Yesaya 55 :1,2

Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak
mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur
dan susu tanpa bayaran! Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti,
dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka
kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.

Salam
PF
Jemaat

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

Jemaat :  GB 3 : 1 – 3 ”Mari Menyembah ”
Kantoria
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Solo
Semua

Solo
Semua

Mari menyembah
→
Semua
Bapa Pencipta,
agung dan besar
s'lama-lamanya.
Kaulah Allah, Alfa - Omega, kami datang, sujud menyembah.
Mari menyembah,
→
Semua
Yesus Penebus,
agung dan besar
s'lama-lamanya.
Kaulah, Jurus'lamat dunia,kami datang, sujud menyembah

---- duduk 
Pengakuan Dosa
P2 :Jemaat marilah kita mengaku dosa-dosa kita dihadapan Allah kita.
Allah maha pengasih, Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk hidup memuliakan
namaMu dan membawa berkat kepada sesama manusia. Tugas ini adalah hakekat dalam
perjalanan ziarah iman umatMu. Namun dalam pelayanan dan kesaksian, kami selalu
melakukan ibadah tanpa makna, dan membanggakan persembahan tanpa keadilan, dan
mendengar FirmanMu tanpa melakukan kebenaranMu, ya Allah. Kami telah berdosa
melanggar kehendakMu.
Hening sejenak
P2 :

Ampunilah kami, sebab kami memilih untuk tidak memperhatikan FirmanMu dan kurang peduli
terhadap penderitaan sesama. Kami telah membuat banyak orang menderita, karena sikap
pementingan diri sendiri.
Kami telah melukai hati banyak sahabat. Kami telah mempermalukan Engkau melalui perbuatan
yang hina. Ampunilah kami, ya Allah dan pulihkanlah kami serta pakailah kami lagi untuk
menyatakan kasihMu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami.

Jemaat:  GB 27: 1,3 “Ya Tuhan Kami Mengaku”
Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati,
di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami!
Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi
sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!
Berita Anugerah
PF. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Yeremia 33: 8 yang mengatakan:
“Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa
terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa
dan dengan memberontak terhadap Aku.”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama: Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat : Syukur kepada Tuhan. Amin.
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Jemaat:  GB 50 “PERUBAHAN AJAIB ”
Kantoria Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru.
Reff: Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya
Semua

Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut setia,
murah hati, bawa sukacita,
rendah hati dan ramah terhadap orang lain
itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Ref;..

Perintah Hidup Baru
PF
Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti tertulis dalam Yohanes
15 : 12- 14 yang mengatakan:
Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak
ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita
di dunia.
Jemaat : GB 381 :1,4 Kemuliaan Bagi ALLAH“
Kantoria
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
Semua

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!

 Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN DAN PELAYANAN SAKRAMEN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
P.F. . . . .
Pembacaan Alkitab
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!
Jemaat:  KJ 473 A
Haleluya , Haleluya, Haleluya .
P3

Bacaan Alkitab di hari ini diambil dari : FILIPI 2 :1-11 yang mengatakan: .......
Demikian pembacaan Alkitab.

5

--- duduk 

PF

Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah

Jemaat:  KJ 474
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi.

---- duduk 

Khotbah : “ MENELADANI YESUS KRISTUS”
---- saat teduh
PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS
PF : Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti tertulis dalam Matius 26:26-29 yang
menyatakan : “……………….”
PENJELASAN
P.F. : Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah
mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat
wajib hadir mengikuti Perjamuan Kudus.
Bahwa roti dan angur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah
diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang
terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan-Nya. Melalui Perjamuan
Kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya.
Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada Perjamuan Malam
terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, di mana kita
semua akan duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui Perjamuan
Kudus ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah
dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup
yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus, sebagai sang Penebus dan
Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan.
DOA PENGUATAN
P.F. : Mari berdoa:
Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir
dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat-rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi
memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepada-Mu kami persembahkan tubuh kami sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu.
---- saat hening
Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan
disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus.
Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia
sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam
Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami.
---- saat hening
Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami
agar kami selalu hidup ber-sekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang
tulus agar dunia percaya bahwa Engkaulah, Tuhan dan Juruselamat. Sebab seperti roti dan
anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja Perjamuan Kudus ini,
demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam
kerajaan-Mu.
-- saat hening

6

Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah
Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan
damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan
Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan
kami berdoa :
P.F & Jmt : Bapa kami yang di sorga...........................(Doxologi GB 389a)
PENGAKUAN IMAN
PF. : Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus,
mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel. Dengan
hati dan mulut, masing-masing berkata :
Aku percaya kepada satu Allah, Bapa Yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang
kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari sang bapa
sebelum ada segala zaman. Allah dari allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari allah
yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakekat dengan sang Bapa, yang dengan
perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat; yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan
untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan
menjadi manusia; yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
Menderita dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan
naik ke sorga; yang duduk di sebelah kanan sang Bapa dan akan datang kembali dengan
kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang kerajaannya takkan
berakhir.
Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari
sang Bapa dan sang Anak, yang bersama-sama dengan sang Bapa dan sang Anak
disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk
pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang
akan datang.
(duduk)
Jemaat Menyanyi : GB 94 :1,2 “MARI MENGIKUTI PERJAMUAN”
(Sementara Diaken menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar)
Kantoria
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Semua Duduk sekeliling meja Tuhan,
makan roti, lambang tubuh Yesus
juga minum anggur, itu lambang darah Yesus,
yakin dan percaya, kau dikuatkan-Nya.

PENGARAHAN HATI
P.F. : Jemaat, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus maka janganlah hati
dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menikmatinya
dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.
P.F. : Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita
Jemaat : Damai sejahtera bagimu
(sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan)
UNDANGAN
P.F. : Jemaat, marilah …. karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu.

JAMUAN
PF
(mengambil roti)
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
(mengambil cawan)
Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus.
Ambilah …. (roti dan angggur diedarkan )
Makanlah dan minumlah…….ingat dan percayalah bahwa Tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dipecah-pecahkan dan darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk
pengampunan dosa dan keselamatan kita.

------- membaca nas Alkitab ------

P.F. : Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus.
--- Diaken merapikan Meja Perjamuan ---
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JAWABAN JEMAAT
Jemaat:  KJ 464 :1-3 “ TUHAN PECAHKANLAH ROTI HAYAT”
Kantoria

Semua O, kebenaranMu berkatilah,
seperti roti di Galilea,
hingga merdekalah nuraniku,
dan aku hidup damai dalamMu.
Kau Roti Hidupku, Firman kudus;
ajar 'ku makan roti itu t'rus.
Kau kes"lamatanku dan hidupku;
b'ri kucintai kebenaranMu.
Doa Syafaat
PF
……
Pengucapan Syukur
P4
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Ingatlah pesan Alkitab dalam Keluaran 25: 2 yang menyatakan :
"Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagi-Ku persembahan khusus; dari
setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada-Ku itu.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat :  GB 83 :1 – 3 “MARILAH MENGUCAP SYUKUR ”
Kantoria

Marilah mengucap syukur pada Allah
atas rahmat yang telah dib"rikan bagi dunia.
Kristus t"lah berkorban bagi umat manusia,
marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya.
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Semua

Mari bawa persembahan, dengan hati sukacita
jangan kau sedihatau terpaksa,
kar’na Tuhan s"lalumemberkati tiap orang
yang bermurah hati memberikan persembahan

-- Jemaat memberikan Persembahan, Setelah semua memberi, menyanyi bait …..
Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata
apapun di dunia tak sebanding.
B’rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih,
itu persembahan yang sejati bagi Dia.

Doa Persembahan
---- berdiri 
P4
Mari berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada TUHAN dalam doa, secara silih ganti.

Ya Allah, Engkau mengajar kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami.
Persembahan ini adalah ungkapan iman kami atas FirmanMu. Oleh karenanya,
terimalah syukur kami.
Jmt :

Kiranya, oleh Roh Kudus, Engkau menyucikan hati yang memberi ini,
agar tulus dan benar di hadapan-Mu serta selalu mengasihi Engkau dalam berbagai
perbuatan baik, sehingga nama Allah dimuliakan demi Kristus Yesus Perantara kami.
Amin.
- duduk 
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
Amanat Pengutusan
PF
Jemaat mari kita berdiri
Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan
lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Jemaat:  GB 277:1,2 “Firman Tuhan Sudah Kau Dengar”
Kantoria
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Semua

Semua : Firman Tuhan jadi pandumu,

janganlah andalkan egomu.
sangkal diri sebagai hamba-Nya;
jadi saksi setia dan tekun. Ref:…
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 :  AMIN, AMIN, AMIN : KJ 478 C

(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar ber-saat teduh - salam persekutuan)
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