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TATA IBADAH MINGGU BAPTISAN YESUS 
10 JANUARI 2021 

GEREJA KRISTEN JAWA AMBARRUKMA 

 
 

1. Persiapan : Imam memimpin doa di konsistori 

2. Liturgos :  

Liturgos masuk dan menyalakan lilin putih besar, sebagai tanda dimulainya peribadatan. 

“Shalom Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari Minggu ini, 10 Januari 

2021, kita masih melaksanakan ibadah secara online melalui live streaming. Kita masih hidup 

berdampingan dengan pandemi, semoga semua tetap diberi kesehatan. Sebelum memulai 

peribadatan pada saat ini, saya akan membacakan beberapa warta jemaat, yang demikian …” 

(warta jemaat dibacakan beberapa saja).  

“Warta Jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam warta edisi online yang dapat diunduh dengan link 

maupun scan QR Code di bagian awal tayangan ibadah online/streaming ini.  

Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ruang maha kudus dengan hati tulus dan kita nyanyikan 

pujian “Ku Masuk Ruang Maha Kudus” (dinyanyikan 2 kali).........(Jemaat dimohon berdiri) 
 

Kumasuk ruang Maha Kudus 

Dengan darah Anak Domba 

Kumasuk dengan hati tulus 

Menyembah Yang Maha Kuasa 

Ku menyembah-Mu 

Ku sembah-Mu 

Ku menyembah-Mu 

Ku sembah-Mu 

 

S'bab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan 

S'bab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan 

 

3. Votum dan Salam Sejahtera      (Jemaat berdiri) 

Pendeta : Jemaat terkasih marilah ibadah kita di minggu ini, kita khususkan dengan 

bersama-sama mengaku demikian: 

Semua : Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang 

tetap setia memelihara seluruh ciptaanNya 

Pendeta : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya 

melimpah atas Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. 

Jemaat : Begitu pula atas saudara. 

Semua : 5  7  i  .  /  5  7  i  .  /  5  4  3  .  / 

A    min,     A    min,    A    min. 

 

4. Lektor : Membacakan Sabda Introitus : Mazmur 29                  (Jemaat duduk) 

Lektor : “Demikianlah Sabda Tuhan” 

Jemaat : “Puji Syukur kepada Tuhan” 

 

5. Liturgos : “Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, suara Tuhan memberi kekuatan dan memberkati kita 

semua. Oleh sebab itu, marilah tetap memohon tuntunan Tuhan di setiap langkah kita dan kita 

pujikan Kidung Jemaat 129, bait 1 dan 3, “Dari Timur, Jauh Benar” 
 

(1) Dari Timur, jauh benar, kami cari Raja besar. 

Lewat gurun, naik turun, dituntun bintangNya. 

Refr: 

O, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia. 

Jalan kami kausinari, langkah kami tuntunlah! 
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(3) Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. 

Ya Tuhanku, pujianku kiranya berkenan......Refr: 

 

6. Pendeta : Sabda Kasih (Mawas Diri) : Matius 22 : 37 - 40 
 

7. Imam : Persiapan Pertobatan 

“Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, jika kita percaya dan mengamini Hukum Kasih, pastilah Tuhan 

tidak pernah jauh dari kita, Tuhan hanya sejauh doa. Marilah kita persiapkan pertobatan kita dengan 

menyanyikan pujian “Dia Hanya Sejauh Doa” 

Bila kau rasa gelisah di hatimu 

Bila kelam kabut tak menentu hidupmu 

Ingat, masih ada Seorang Penolong bagimu 

Yesus tak pernah jauh darimu 

 

Bila cobaan menggodai hatimu 

Bila sengsara menimpa keadaanmu 

Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu 

Dia selalu pedulikan kamu 

Refr: 

Berseru memanggil nama-Nya 

Berdoa, Dia 'kan segera menghampiri dirimu 

Percaya, Dia tak jauh darimu 

Dia hanya sejauh doa 

 

Bila cobaan menggodai hatimu 

Bila sengsara menimpa keadaanmu 

Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu 

Dia selalu pedulikan kamu... 

 

8. Imam: Doa Pertobatan 

Jemaat terkasih mari kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa: 

“Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, saat ini kami berseru 

memanggil namaMu, kami memohon pertolongan dan belas kasihMu, kami menyesal dan malu 

atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, seringkali kami sibuk menghitung berkat yang 

sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, tapi kami selalu lupa mengucap syukur atas semua 

itu. Kedagingan menguasai tujuan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang padaMu, dengan 

tertunduk malu, kami mohon, ampuni kami Tuhan. Kami menyesal atas dosa dan salah kami, 

kasihanilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyesali dosa, dan mohon 

pengampunan. Amin.” 

 

9. Pendeta : Sabda Anugerah : Galatia 3 : 26 – 29 

10. Pendeta : Petunjuk Hidup Baru : Efesus 4 : 2 - 7 

 

11. Liturgos : “Jemaat terkasih, kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut 

ukuran pemberian Kristus, sebab kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus 

Kristus. Biarlah sabda Tuhan tetap menjadi suluh langkah kita dan menjadi pengharapan bila ajal 

datang. Mari kita nyatakan kesanggupan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 50a, bait 1, 2, 

dan 5, “SabdaMu Abadi”......... (Jemaat dimohon untuk berdiri) 
 

(1) SabdaMu abadi, suluh langkah kami. 

Yang mengikutinya hidup sukacita. 

(2) Di tengah ancaman sabdaMu harapan, 

sumber penghiburan, kabar kes'lamatan. 

 

(5) Sabda pengasihan dalam hidup insan, 

cah'ya pengharapan bila ajal datang. 
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12. Pendeta : Pewartaan Firman       (Jemaat duduk) 

a) Bacaan  : MARKUS 1 : 4 - 11 

b) Pendeta  : Yang berbahagia ialah setiap orang  yang mendengar firman Tuhan dan 

melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 

Jemaat : 1 1  |  3 3 0 3 3  |  5 5 0 5 5  |  6 . 5 4 3  | 

                      Hale -luya Hale -luya  Hale  -  lu  - ya 

c) Thema : “Memaknai Baptisan, Berkarya Dengan Kuasa Roh Kudus” 

d) Tujuan : Jemaat mampu menjalani hidup sebagai pribadi, keluarga, jemaat untuk 

berkarya di dunia dengan mengandalkan kuasa Allah yang telah hadir 

dalam karya baptisan atas setiap jemaat. 

 

13. Imam : memimpin pengumpulan Persembahan 

“Jemaat terkasih, melalui kuasa Allah yang telah hadir dalam karya baptisan atas setiap jemaat, 

mari kita menjalani hidup, baik sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat untuk berkarya dalam 

kehidupan. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita mengumpulkan persembahan baik 

persembahan minggu, bulanan maupun istimewa. Kantong 1 dan 2 untuk jemaat, kantong 3 untuk 

penggalangan dana rumah emeritus. 

Pengumpulan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 : 

13 - 14, yang demikian : “Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji 

nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami 

mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah segala-

galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu.” 

Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 208, 

bait 1 dan 3, “Tabur Waktu Pagi” 

(1) Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, 

tabur waktu siang t’rus sampai senja. 

Nantikan tuaian pada musim panen, 

kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 

Refr: 

Bawa berkasNya masuk lumbungNya, 

kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 

Bawa berkasNya masuk lumbungNya, 

kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 
 

(3) Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. 

Sampai akhir nanti kita disambutNya, kita ‘kan bersuka bawa berkasNya......Refr: 

 

14. Pendeta : Doa Syukur dan Syafaat   (jemaat duduk) 
 

15. Liturgos : “Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan 

memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli yang demikian…. 
 

a) Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi. 

b) Dan kepada Yesus Kristus AnakNya Yang Tunggal, Tuhan Kita. 

c) Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. 

d) Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, 

e) disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. 

f) Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 

g) Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa. 

h) Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 

i) Aku percaya kepada Roh Kudus. 

j) Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus 
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k) Pengampunan Dosa. 

l) Kebangkitan Daging. 

m) dan Hidup Yang Kekal. 
 

16. Pendeta : Pelayanan Berkat 
 

17. Liturgos : “Majelis mengucapkan terimakasih atas pelayanan firman oleh Ibu Mike 

Makahenggang, M.Si, dan para petugas pendukung ibadah pada saat ini. 

Jemaat terkasih, jika kuasa Yesus Kristus tinggal nyata dalam hidup kita, pastilah Tuhan selalu 

membimbing dan menjaga hidup kita. Mari kita akhiri ibadah pada minggu ini dengan 

menyanyikan Kidung Pujian 81, bait 1 dan 2, “Ku Tahu Tuhan Bimbing Jalanku” 

(1) Ku tahu Tuhan bimbing jalanku 

Ku tahu Tuhan bimbing jalanku 

Karna kuasa Yesus, tinggal nyata padaku 

Ku tahu Tuhan bimbing jalanku. 

(2) Ku tahu Tuhan jaga hidupku  

Ku tahu Tuhan jaga hidupku  

Oleh Yesus Penebus, dosaku tlah dihapus 

Ku tahu Tuhan jaga hidupku. 

 

18. Liturgos : “Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah 

pada hari minggu ini. Karena kita masih hidup berdampingan dengan virus Covid 19, marilah di 

setiap aktivitas, kita selalu patuhi protokol kesehatan, dengan melaksanakan 3M. Semoga 

pandemi segera berakhir. Salam semangat selalu sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan 

memberkati.” 

 


