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TATA IBADAH HARI DOA ALKITAB (HDA) 2018
LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI)

“MENJADI MITRA ALLAH YANG TERPERCAYA”
(1 KORINTUS 4 : 2)
L : Liturgos
Lk : Laki-laki

I.

J : Jemaat
Pr : Perempuan

P : Pengkhotbah
Pp : Pemuda/i

PERSIAPAN IBADAH
1.
2.
3.
4.

Prosesi pelayan memasuki ruangan ibadah.
Warta Lisan (penjelasan soal Tata Ibadah Khusus dari LAI)
Liturgos berdiri di hadapan Jemaat di Altar.
Lonceng berbunyi.

II. IBADAH
L
: Jemaat yang terkasih, di dalam ibadah kita hari ini, kita bersamasama memperingati Hari Doa Alkitab (HDA) Lembaga Alkitab
Indonesia (LAI). Kita bersyukur atas kasih dan pimpinan Tuhan bagi
segala proses pelayanan yang dilakukan oleh LAI bersama dengan
gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya melalui karyakaryanya, kehadiran LAI semakin dirasakan oleh umat Kristiani di
seluruh Inodnesia. Sehingga … umat yang membaca Alkitab dapat
bertumbuh dan berinteraksi dengan Allah serta mengalami hidup
baru di dalam Kristus.
Hingga Desember 2017, LAI telah mengerjakan 32 Alkitab, 82
testamen dan 78 portion Alkitab dalam bahasa daerah. Dan sampai
hari ini, upaya-upaya penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah
masih terus dilakukan.
Hari ini kita bersama-sama beribadah menggunakan Tata Ibadah
Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD), Sumatra Utara.
Jemaat GKKPD saat ini sangat membutuhkan dukungan dari kita
semua untuk menghadirkan Alkitab dalam bahasa daerah mereka.
Untuk merealisasikan kerinduan tersebut maka kita diajak untuk
mendoakan proses penerjemahan yang memakan waktu 10 tahun
dan mendukung kebutuhan biaya melalui persembahan yang
disalurkan kepada LAI.
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Menjadi Mitra Allah Yang Terpercaya (1 Kor. 4 : 2)
(Jemaat Berdiri)

NYANYIAN BERSAMA PKJ 168 : 1-3 “PADA PAGI INI YANG CERAH”
1) Pada pagi ini yang cerah, aku datang pada-Mu.
Kunyanyikan lagu yang merdu atas karya agung-Mu.
refrein :
Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya.
Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya.
2) Indah bunga-bunga di lembah, hijau sawah ladangnya.
Hutan rimba luas membentang, karya agung tangan-Mu.
3) Bulan, matahari, bintang pun, darat serta lautan
Tuhan menciptakan semesta; muliakan nama-Nya!
L

J

L

: Di dalam nama Allah Bapa, dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus
Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan
bumi. Amin.
Sebab beginilah Firman Allah: Dengan sesungguhnya Aku sendiri
akan memperhatikan domba-domba-Ku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba
itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah Aku akan mencari
domba-domba-Ku, dan Aku akan menyelamatkan mereka dari
segala tempat. Haleluya.
: Menyanyikan NKB 222 “HALELUYA”

: Ya Tuhan yang Mahakuasa, Alpha dan Omega. Engkau telah
menjanjikan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, bahwa Engkau
berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada
kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janjiMu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu
supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada masa
kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada Firman
dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam namaMu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
(Jemaat Duduk)
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NYANYIAN BERSAMA KJ 364 : 1-2 “BERSERAH KEPADA YESUS”
1) Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku;
kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia t’rus.
refrein :
Aku berserah, aku berserah;
kepada-Mu, Jurus’lamat, aku berserah!
2) Berserah kepada Yesus di kaki-Nya ‘ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan; Tuhan, t’rima anak-Mu!
L

: Dengarkanlah Firman Tuhan sebagai dasar Hukum Tuhan bagi
kita, tertulis dalam M AZMUR 1 : 1-3 :
1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang
fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak
duduk dalam kumpulan pencemooh,
2 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang
merenungkan Taurat itu siang dan malam.
3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu
daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.

L

: Marilah memohon bagi Tuhan sehingga kita diberi kekuatan
melakukan Firman-Nya :
: Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami sehingga kami mampu
berperilaku sesuai dengan Firman-Mu. Amin.

J

NYANYIAN BERSAMA PKJ 40 : 1-2 “KASIHANILAH AKU YANG LEMAH”
1) Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
(Jemaat Berdiri)

2) Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bers’yukur, bergemar dan berbahagia.
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Menjadi Mitra Allah Yang Terpercaya (1 Kor. 4 : 2)

PENGAKUAN DOSA
L
: Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada
Tuhan : Ya Tuhan Allah kami, walaupun Engkau mengasihi kami
tetapi selalu saja Engkau menemukan kami sebagai orang jahat,
yang melakukan dosa-dosa dan kefasikan. Kesalahan kami
terhadap sahabat, keluarga, istri dan anak anak kami tentu
membuat Engkau bersedih. Kami belum dapat menjadi mitra-Mu
yang terpercaya. Kami menyesal atas perilaku kejahatan kami.
J
: Kasihanilah kami Bapa, ampunilah dosa pelanggaran kami.
Lk
: Kami sadar dari totalitas hidup kami, sebagian besar waktu
terbuang sia sia. Tanpa memikirkan keluarga, istri dan anak anak.
Berbohong dan melupakan kebaikan sebagai orang Kristen
sebagaimana Engkau inginkan.
J
: Kasihanilah kami Bapa, ampunilah dosa pelanggaran kami.
Pr
: Ketika kami Tuhan jadikan sebagai ibu di tengah rumah tangga
kami, itu sangat mulia. Tapi kami sering melupakan peran kami
untuk suami dan membina anak-anak yang kami lahirkan sendiri.
Kami sadar Engkau merindukan kami sebagai perempuan berhati
mulia dan bertanggung jawab walaupun kami sering
mengabaikannya.
J
: Kasihanilah kami Bapa, ampunilah dosa pelanggaran kami.
Pp : Terdorong oleh semangat meraih masa depan di tengah kemajuan
negara Indonesia ini, maka kami para pemuda menghabiskan
waktu kami belajar, dan waktu kami pun habis. Tapi kami sering
melupakan tugas tanggung jawab kami buat orangtua kami,
terhadap lingkungan bahkan terhadap sesama kami.
J
: Kasihanilah kami Bapa, ampunilah dosa pelanggaran kami.
(JEMAAT MENYANYIKAN KJ 368 : 1 “PADA KAKI SALIB-MU”)
1) Pada kaki salib-Mu, Yesus, ‘ku berlindung;
Air hayat Golgota pancaran yang agung.
refrein :
Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan,
hingga dalam sorga k’lak ada perhentian.
L

: Saudara, inilah janji Tuhan atas dosa pelanggaranmu : “Hanya
sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih
sayang yang besar, Aku mengambil engkau kembali.
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J

Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajah-Ku
terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi
Aku telah mengasihani engkau”, firman Tuhan penebusmu.
Kemuliaan Bagi Allah di tempat yang mahatinggi.
: Amin.
(Jemaat Duduk)

NYANYIAN BERSAMA KJ 183 : 1-2 “MENJULANG NYATA ATAS BUKIT KALA”
1) Menjulang nyata atas bukit kala
t’rang benderang salib-Mu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala
memancar kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah
Ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan
di ufuk timur pagi merekah.
2) Salib-Mu, Kristus, tanda pengasihan
mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang tak terperikan
di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir,
insan bernoda kini berseri,
teruras* darah suci yang mengalir
di salib pada bukit Kalvari.
*teruras = disembuhkan

L

J

L

: Marilah kita mendengarkan Firman Tuhan sebagai pendahuluan
khotbah pada minggu ini, tertulis dalam 2 TIMOTIUS 1 : 11-14 secara
bergantian.
11 Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai
rasul dan sebagai guru.
: 12 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak
malu; karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin
bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakanNya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
: 13 Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari
padaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam
iman dan dalam Kristus Yesus.
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Menjadi Mitra Allah Yang Terpercaya (1 Kor. 4 : 2)

J
L

:

14

Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakan-Nya
kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
: Berbahagialah orang yang mendengarkan Firman Allah serta
memeliharanya. Amin.

NYANYIAN BERSAMA KJ 369A : 1, 3 “YA YESUS, ‘KU BERJANJI”
1) Ya Yesus, ‘ku berjanji setia pada-Mu;
kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku.
Di kancah pergumulan jalanku tak sesat,
kar’na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat.
3) Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu:
di dalam kemuliaan Kausambut hamba-Mu.
Dan aku pun berjanji setia pada-Mu.
Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh.
(Jemaat Berdiri)

L

: Marilah kita bersama sebagaimana umat Kristen seluruh bumi
mengucapkan iman percaya kita :
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 sorga, 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. Amin.
(Jemaat Duduk)
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PEMBACAAN SENSURAMORUM
DOA SYAFAAT
KHOTBAH : 1 KORINTUS 4 : 2
NYANYIAN PERSEMBAHAN NKB 208 : 1-3 “TABUR WAKTU PAGI”
(sambil mengumpulkan persembahan)
1) Tabur waktu pagi, tabur benih kasih,
tabur waktu siang, t’rus sampai senja.
Nantikan tuaian pada musim panen,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
refrein :
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
2) Di terik sang surya, di g’lap bayang awan
kita pun menabur, riang bekerja.
Nanti panen tiba, tugas akan usai,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
3) Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan,
biar jiwa raga susah dan lelah.
Sampai akhir nanti kita disambut-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
(Jemaat Berdiri)

L

J
L

: Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita
kepada Tuhan :
Ya Allah, Bapa kami yang di Sorga, kami mengaku bahwa Tuhan
adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam
kehidupan kami masing masing.
: Sebagian dari pada karunia itu kami serahkan kembali sebagai
persembahan kepada Tuhan.
: Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat
kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Kerajaan Tuhan
di dunia ini.
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Menjadi Mitra Allah Yang Terpercaya (1 Kor. 4 : 2)

J

: Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan
karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa
bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin.

NYANYIAN BERSAMA KJ 64 : 1 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN”
1) Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.
refrein :
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
P

P

J

: Marilah kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus
ajarkan :
“Bapa kami yang di Sorga dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Sorga.
Berilah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan
ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kekuasaan serta kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin.”
: Terimalah berkat Tuhan yang mengasihi Engkau, dan
pulanglah dengan damai ke dalam realitas kehidupanmu
sehari-hari :
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih
karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan
memberi engkau damai sejahtera.
: Menyanyikan KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN”
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