TATA IBADAH MINGGU BIASA XXVII
HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA (HPII)
& HARI PERJAMUAN KUDUS SE-DUNIA (HPKD)
(MENGGUNAKAN TATA IBADAH GEREJA KRISTEN JAWA/GKJ)
MINGGU, 7 OKTOBER 2018
P : Pengkhotbah; PL : Pelayan Liturgi; L : Lektor; U : Umat; Dkn. : Diaken; Pnt. : Penatua

PERSIAPAN

-

Umat mempersiapkan diri masing-masing di ruang ibadah
Pengkhotbah dan anggota majelis mempersiapkan diri di konsistori
Lonceng berbunyi
Pembacaan warta gereja
Saat teduh

LITURGI PEMBUKA
PROSESI/PERARAKAN
 Lonceng berbunyi, umat berdiri, menyanyikan “Mulia, Mulia Nama- Nya”
(KK 42 = PKJ 2 : 2x)
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya.
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!



Pengkhotbah dan anggota majelis masuk ke ruang ibadah

KATA PEMBUKA
PL
: Hari ini, bersama gereja-gereja di dunia, kita mengadakan Hari Perjamuan
Kudus se-Dunia, sebagai ungkapan pengakuan bahwa sesungguhnya gerejagereja di dunia adalah satu tubuh di dalam Kristus. Juga bersama gerejagereja di Indonesia, kita diingatkan kembali akan tugas untuk mengabarkan
Injil, melalui Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dengan kedua peringatan
tersebut, patutlah kita memuliakan nama Tuhan, sebab Ia telah menciptakan
keragaman : manusia, hewan, dan tumbuhan yang Ia berkati untuk hidup
bersama, dalam alam semesta yang satu.
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Dalam keragaman gereja-gereja di Indonesia maupun di dunia, kita adalah
satu tubuh dalam Kristus, yang memuliakan Dia, Sang Pencipta.
VOTUM
PL
: Ibadah Minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
U
: (menyanyikan “Amin” KK 771c = PKJ 292)

SALAM
PL
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai saudara.
U
: Dan menyertai saudara.
NYANYIAN “Hai Mari Sembah” (KK 19 : 1-6 = KJ 4 : 1-6)
(Bait 1 : Semua; Bait 2 : Perempuan; Bait 3 : Semua; Bait 4 : Laki-laki; Bait 5-6 : Semua)

1) Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!
2) Hai masyhurkanlah keagungan-Nya;
cahaya terang itu jubah-Nya
Gemuruh suara-Nya di awan kelam;
berjalanlah Dia di badai kencang.
3) Buana penuh mujizat ajaib,
ya Khalik, Engkau membuatnya baik.
Engkau memisahkan daratan dan laut
dengan kuasa firman: besarlah Engkau!
4) Pengasuhan-Mu betapa megah:
udara dan t’rang menyatakannya,
embun bertetesan dan hujan sejuk,
lembah maupun bukit cermin kasih-Mu!
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5) Umat-Mu lemah dan dari debu,
tetap memegang janji-Mu teguh.
Kasih setia-Mu berlimpah terus,
ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!
6) Ya Mahabesar, kekal kasih-Mu,
malaikat memb’ri pujian merdu,
pun kami, makhluk-Mu kecil dan lemah,
mengangkat pujian serta menyembah.
Umat Duduk

DOA PENGAKUAN DOSA
PL
: (memimpin doa pengakuan dosa)

NYANYIAN “Kasihanilah Aku Yang Lemah” (KK 75 : 1-2 = PKJ 40 : 1-2)
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.
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.
BERITA ANUGERAH
PL
: (membaca 1 KORINTUS 12 : 12-13)
Demikianlah berita anugerah dari Allah.
U
: Syukur kepada Allah.

Umat Berdiri

NYANYIAN “Bagimu Damai Sejaht’ra” (KMM 163 berulang kali + bersalamsalaman) (Hal. 10)
Bagimu damai sejaht’ra,
bagimu damai sejaht’ra
bagimu damai sejaht’ra
bagimu damai, damai dan sejahtera!

LITURGI SABDA
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DOA MOHON PENERANGAN ROH KUDUS
Umat Duduk
P
: (memimpin doa, diakhiri “… dalam Kristus, Firman yang telah menjadi
Manusia, kami berdoa”)
P+U : Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
Bacaan I : KEJADIAN 2 : 18-24.
L1
: Demikianlah Sabda Tuhan.
U
: Puji syukur kepada Allah.
BacaanTanggapan : MAZMUR 8 (dinyanyikan dari Buku “Bermazmurlah Bagi
Tuhan” Tahun B) (Hal. 11-12)
Bacaan II : IBRANI 1 : 1-4; 2 : 5-12.
L2
: Demikianlah SabdaTuhan.
U
: Puji syukur kepada Allah.
Bacaan III : MARKUS 10 : 2-16.
P
: Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang
mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya!
U
: (menyanyikan “Haleluya” KJ 473b)

KHOTBAH
NYANYIAN “Siapa Yang Berpegang” (KK 357 : 1-2 = KMM 144 = NKB 116 : 1-2)
1) Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan setia mematuhinya,
hidupnya mulia dalam cahya baka
bersekutu dengan Tuhan-nya.
refrein :
Percayalah dan pegang sabda-Nya:
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!
2) Bayang-bayang gelap ‘kan dihapus lenyap
oleh sinar senyum wajah-Nya;
rasa takut dan syak ‘kan menghilang cepat
dari yang berpegang pada-Nya.
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PENGAKUAN IMAN RASULI

Umat Berdiri

SYAFAAT
Umat Duduk
P
: (memimpin doa diakhiri “… dalam pengasihan-Mu, kami mohon ...”)
U
: Kabulkanlah permohonan kami. Amin.

LITURGI SYUKUR
PERSEMBAHAN
AYAT PENGANTAR : MAZMUR 89 : 2-3.
NYANYIAN “Ucap Syukur Pada Tuhan” (KK 470 : 1-2 = PKJ 149 : 1-2)
1) Ucap syukur pada Tuhan
kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
2) Nyanyikanlah dengan riang
kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
PENGUMPULAN PERSEMBAHAN (DIIRINGI INSTRUMENTALIA)
Umat Berdiri
NYANYIAN “Ucap Syukur Pada Tuhan” (KK 470 : 3 = PKJ 149 : 3)
3) Muliakan nama Tuhan
kar’na kuasa-Nya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
DOA PERSEMBAHAN
Pnt. : Syukur pada-Mu, ya Allah, yang telah memberkati kami dalam kehidupan
ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami bawa kepadaMu. Berikanlah kami kerelaan untuk mau berkorban membagi kasih
kepada sesama dengan memberi diri sebagai saluran berkat-Mu.
Berikan kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam mengelola
dan menggunakan persembahan ini.
U
: Amin.
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SAKRAMEN PERJAMUAN
Umat Duduk
PEMBACAAN FORMULIR/PERTELAAN SAKRAMEN PERJAMUAN
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sebagaimana telah diwartakan dalam Warta Gereja pada kebaktian hari
Minggu yang lalu, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima Sakramen
Perjamuan, sebagai alat untuk memelihara iman. Pelayanan Sakramen Perjamuan
didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam
perjamuan malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahnya dan
memberikannya kepada para murid dan kata-Nya :
“Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah ini
sebagai peringatan akan Aku.” Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan
minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para
murid dan berkata : “Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah
darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk
pengampunan dosa.”
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen perjamuan menunjuk pada
tiga hal :
1. Roti dan Anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjukkan
bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi
manusia.
2. Melalui bentuk makan bersama menunjukkan bahwa orang-orang percaya
merupakan sebuah keluarga Allah.
3. Sakramen Perjamuan mengarah ke perjamuan yang sempurna di sorga
sebagai kesempurnaan keselamatan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini marilah kita sekali lagi
menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut :
1. Apakah kita masing-masing menyadari dan mengakui bahwa kita berada
dalam kondisi tidak selamat dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, tidak
mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan Juru
Selamat yang berkuasa melepaskannya?
2. Apakah kita masing-masing meyakini bahwa berdasarkan kasih-Nya, Allah
telah menyelamatkan manusia di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan
Yesus?
3. Apakah kita masing-masing menyerahkan dan menggantungkan diri
sepenuhnya kepada pertolongan Allah dalam Yesus Kristus demi kelepasan
dari kondisi tidak selamat?
4. Apakah kita masing-masing bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup
penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah dengan setia mengikuti
kehendakNya?
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Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa seperti
Tuhan Yesus telah mengajar kita berdoa : (“Doa Bapa Kami” dinyanyikan)

--- Pendeta turun dari mimbar menuju meja perjamuan ---

PELAYANAN SAKRAMEN PERJAMUAN
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang
dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan
anggur dalam Sakramen Perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk
mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di sorga dan memastikan bahwa
kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan-Nya seperti roti dan
anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Terima dan makanlah dengan penuh percaya, bahwa tubuh Tuhan Yesus
Kristus telah dikorbankan demi keselamatan kita, sehingga kita hidup baru
dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan Jemaat-Nya sebagai
keluarga Allah.
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Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terima
dan minumlah dengan penuh percaya, bahwa darah Tuhan Yesus Kristus
telah dikorbankan demi keselamatan kita, sehingga kita hidup baru dalam
persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan Jemaat-Nya sebagai keluarga
Allah.
--- Pelayanan anggur perjamuan --UCAPAN SYUKUR
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan
kita menerima sakramen perjamuan. Marilah masing-masing mengucap dalam
hati demikian :
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya Yang Kudus, hai segenap
batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikanNya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan
segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang
memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan
hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti
pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar
dan penuh kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamanya
Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi
setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setia-Nya atas orangorang yang takut akan Dia; sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya
dari kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya
demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang
juga menyerahkan anak-Nya sendiri bagi kita semua, tentu juga
mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Anak-Nya itu.
Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan perbuatan-perbuatan
Tuhan yang besar, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
NYANYIAN “Syukur Kami Ungkapkan” (GB 364) = Give Thanks
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa,
syukur, telah Kaub’rikan Yesus, Putra-Mu.
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa,
syukur, telah Kaub’rikan Yesus, Putra-Mu.
Sebab oleh karya kasih-Mu
orang miskin dan lemah kini berkata : “Hidupku tenang.”
Sebab oleh karya kasih-Mu
orang miskin dan lemah kini berkata : "Hidupku tenang."

8 | HPKD & HPII 2018

LITURGI PENUTUP
Umat Berdiri
NYANYIAN “Mari Sebarkan Injil” (KK 749 : 1-2 = PKJ 183 : 1-2)

1) Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia;
mari kabarkan nama Yesus Mahamulia.
Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua,
Dia mati bagi umat manusia.
refrein :
Mari sebarkan, hai mari wartakan;
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi,
dan teruskan serta beritakan
rahmat Ilahi dalam Yesus diberi.

2) Bukalah hatimu, mari terima Dia.
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya.
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri;
s’gala puji bagi Tuhan diberi.
PENGUTUSAN
P
: Arahkanlah hatimu kepada dunia!
U
: Kami mengarahkan hati kepada dunia.
P
: Muliakanlah Tuhan, Sang Pencipta manusia dan alam semesta.
U
: Kami akan menjaga kesatuan hidup manusia dan seluruh ciptaanNya.
P
: Terpujilah Allah – Bapa, Anak dan Roh Kudus!
U
: Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang
sampai selama- lamanya.
BERKAT
P
: TUHAN memberkati dan memelihara kamu. TUHAN baik hati dan murah
hati kepadamu.
TUHAN mengasihi kamu dan memberi kamu damai.
U
: (menyanyikan “Amin, Haleluya!” KK 772 = NKB 226)
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PENUTUP

-

Pengkhotbah mengambil Alkitab besar dan menyerahkan kepada Pendamping Pengkhotbah
Lonceng berbunyi
Pengkhotbah dan Pendamping Pengkhotbah menuju pintu keluar

SAAT TEDUH
Keterangan:
KK : Kidung Keesaan; PKJ : Pelengkap Kidung Jemaat; KJ : Kidung Jemaat; GB : Gita Bakti; KMM : Kidung
Muda Mudi

KMM 163 “BAGIMU DAMAI SEJAH’TRA”
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