TATA IBADAH MINGGU BIASA XX – 16 AGUSTUS 2020
GEREJA KRISTEN JAWA AMBARRUKMA
1.
2.

Persiapan : Imam memimpin doa di konsistori
Liturgos : “Shalom Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari minggu kali
ini, 16 Agustus 2020, kita kembali melaksanakan ibadah secara online melalui live streaming.
Semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Sebelum memulai ibadah 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
lambungkan nyanyian bagi Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1 : bait 1
“Haleluya! Pujilah”.........(Jemaat dimohon berdiri)
Reff.
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Maha Esa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup,
Bapa kekal!

Langit, buana semesta patut memuji kuasaNya,
karna berkatNya tak henti,
limpah kasihNya tak terperi.
….Refr:

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
Lektor
Jemaat

5.

Liturgos : “Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, marilah kita meneladan dari diri Yusuf yang tidak
mendendam terhadap saudara-saudaranya, meskipun dia dianiaya dan dibuang oleh saudarasaudaranya. Karena apapun yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita, pasti semuanya itu baik
adanya. Marilah kita bersukacita menyanyi dari pujian “S’mua Baik”

: Membacakan Sabda Introitus : Kejadian 45 : 1 - 15
: “Demikianlah Sabda Tuhan”
: “Puji Syukur kepada Tuhan”

Dari semula t'lah Kau tetapkan
Hidupku dalam tanganMu,
dalam rencanaMu, Tuhan
Rencana indah t'lah Kau siapkan
bagi masa depanku
Yang penuh harapan

6.

(Jemaat duduk)

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

Pendeta : Sabda Kasih (Mawas Diri) : Ulangan 11 : 1
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7.

Imam : Persiapan Pertobatan
“Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari hendaklah apapun yang kita
perbuat selalu berpegang pada ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan. Mari kita selalu sediakan
waktu bagi Tuhan dan dalam suasana pertobatan kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru
203 : bait 1 “Adakah Tempat BagiNya?”
Adakah tempat bagiNya,
yang menanggung dosamu?
Yesus t’lah ketuk hatimu;
sambutlah Penebusmu!

8.

Refr:
B’rikanlah tempat bagiNya
dan dengarkan sabdaNya!
Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera!

Imam: Doa Pertobatan
Jemaat terkasih mari kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa:
“Allah Bapa yang bertakhta di Kerajaan Surga, kami datang ke hadiratMu, berlutut memohon
ampun atas segala dosa dan salah kami. Kami masih sering sakit hati, kecewa, dan bahkan
menyimpan dendam kepada saudara dan orang-orang di sekitar kami. Kami belum mampu
mengasihi dan mengampuni. Saat ini kami datang, kami memohon ampun. Kami juga mohon
Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni saudara dan orangorang yang sudah menyakiti, mengecewakan, atau bahkan menganiaya kami. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa, memohon ampun dan memohon berkat. Amin.”

9. Pendeta : Sabda Anugerah : Yesaya 55 : 7
10. Pendeta : Petunjuk Hidup Baru : Roma 8 : 28
11. Liturgos : “Jemaat terkasih, marilah kita menyediakan diri, biarlah Tuhan yang bekerja atas diri
kita sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kita hidup di dalamNya dengan melakukan
perbuatan-perbuatan baik. Mari kita nyatakan kesanggupan kita melalui pujian dari Kidung
Jemaat 375 “Saya Mau Ikut Yesus” (dinyanyikan 2 kali)......... (Jemaat dimohon untuk berdiri)
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.

12. Pendeta : Pewartaan Firman
(Jemaat duduk)
a) Bacaan : MATIUS 15 : 21 - 28
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 : “Menghayati Rencana Kasih Allah”
d) Tujuan : Jemaat menyadari bahwa rencana Allah tak terselami dan memahami
bahwa kasih Allah diberikan kepada seluruh umat manusia sehingga
terdorong untuk beriman pada Allah dan taat pada jalan Allah.

13. Imam : Mengumpulkan Persembahan
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“Jemaat terkasih, kita belajar dari kebesaran dan kekuatan iman dari perempuan Kanaan. Kita
yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti selalu memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai
ungkapan syukur kita, marilah kita mengumpulkan persembahan baik persembahan minggu,
bulanan maupun istimewa. Kantong 1 dan 2 untuk jemaat serta kantong 3 untuk penggalangan
dana rumah emeritus.
Pengumpulan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 12 : 4 - 5
yang demikian : “Pada waktu itu kamu akan berkata: "Bersyukurlah kepada TUHAN,
panggillah nama-Nya, beritahukanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa,
masyhurkanlah, bahwa nama-Nya tinggi luhur!
Bermazmurlah bagi TUHAN, sebab perbuatan-Nya mulia; baiklah hal ini diketahui di
seluruh bumi!”
Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan menyanyi dari pujian Kidung Pujian 60 : bait 1
dan 2, “Terimalah Ya Tuhan”
(1)

Trimalah ya Tuhanku, ikrar dan janjiku
Akan setia selalu, mengabdi padaMu

(2)

Trima persembahanku, jiwa serta raga
Segnap niat hatiku, suka serta duka…..Refr:

Refr:
Hanya cinta dan kasihMu kurindukan slalu
Siang dan malam pintaku, kuatkan imanku

14.

Pendeta : Doa Syukur dan Syafaat

15.

Liturgos : “Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan
memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli yang demikian….

16.

Pendeta : Pelayanan Berkat

17.

Liturgos : “Majelis mengucapkan terimakasih atas pelayanan firman oleh Bapak/Ibu Pendeta
…………………………… dan para petugas pendukung ibadah pada saat ini.
Jemaat terkasih, mari kita akhiri ibadah pada mingu ini dengan tetap tak bersangsi atau takut,
beriman tetap teguh hanya kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 416 : bait
1 dan 2 “Tersembunyi Ujung Jalan”
(1)

18.

Tersembunyi ujung jalan,
hampir atau masih jauh;
'ku dibimbing tangan Tuhan
ke neg'ri yang tak 'ku tahu.
Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudMu,
tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh.

(2)

Meski langkahMu semua
tersembunyi bagiku,
hatiku menurut jua
dan memuji kasihMu.
Meski kini tak 'ku nampak, nanti 'ku berbahagia,
apabila t'rangMu tampak dengan kemuliaannya.

Liturgos : “Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah
pada hari minggu ini. Mari kita tetap taat pada protokol kesehatan. Salam selalu sehat untuk
seluruh anggota keluarga di rumah. Tuhan memberkati.”
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