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TATA IBADAH MINGGU 

DIES NATALIS 85 

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA 

“Bertahan dan Bersukacita Menjadi Saksi Kristus” 

 

Jam 06.00, 09.00, 16.00 WIB 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

Selamat Pagi/Sore, 

Pemberita Firman dan Presbiter bertugas dalam ibadah ini 
mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu 
XVI sesudah pentakosta kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Jemaat maupun 
bagi yang pertama kali hadir dalam persekutuan GPIB. Jemaat 
“Gideon”.  

Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan perayaan keselamatan 
dan ungkapan syukur atas rahmat dan berkat Allah Tritunggal. 

PANGGILAN BERIBADAH 

P2 Marilah, kita menghadap Tuhan dengan sukacita. 
J Tuhan telah melakukan perkara besar. 

P2 Kepada Sumber Kehidupan kita bawa kecemasan dan    
           ketakutan kita, juga kerapuhan dan kekacauan dunia. 
J Tuhan sedang menciptakan langit dan bumi yang   
            baru. 

P2 Marilah berdiri, kita angkat suara, memuji Tuhan yang  
           Mahabaik. 
J Tuhan akan memulihkan kita dan membuat kita  
            pulang dengan bersorak-sorai. 
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NYANYIAN JEMAAT 
BUKALAH GAPURA INDAH 

Pelengkap Kidung Jemaat 8 bait 1,2 dan 3 
(Bait pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, bait kedua dan ketiga oleh 

seluruh jemaat) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----Alkitab simbol kehadiran Tuhan dibawa masuk ruang ibadah----- 

    3.     Saat aku, menghadapMu, sucikanlah diriku, 
            agar doa dan nyanyian berkenan kepadaMu. 

            Angkat roh dan jiwaku sampai kehadiratMu. 

VOTUM  

PF  Ibadah Hari Minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. 

J  GB. 402a Amin 
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NAS PEMBIMBING                               1 TAWARIKH 29 : 12 
PF       Nas Alkitab yang membimbing kita masuk dalam Minggu      

XVI sesudah pentakosta adalah: “Sebab kekayaan dan    
kemuliaan berasal dari pada-Mu dan Engkaulah yang 
berkuasa atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah 
kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa 
membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.”    

SALAM 
PF  Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus besertamu. 
J Juga besertamu! 

(Duduk) 
KATA PEMBUKA 

P2 Saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah hari minggu 
kali ini, bersama dengan komunitas Sekolah Tinggi Filsafat 
Theologi (Sekolah Tinggi Teologi) Jakarta, kita mengucapkan 
syukur dan pujian kepada Allah atas karunia 85 tahun 
perjalanan sekolah theologi ekumenis yang tertua di 
Indonesia.  
Di tengah rasa sukacita ini, kita menyadari banyak orang 
mengalami penderitaan dan kesakitan. Erangan 
kesengsaraan bumi masih nyaring terdengar.  
Banyak pengikut Kristus dan para pejuang kebenaran 
menghadapi tantangan hebat dan penganiayaan.  
Pada masa yang penuh kegetiran dalam masyarakat kita, 
para pengikut Kristus dipanggil untuk tetap bertahan dalam 
iman, menjadi saksi-Nya yang setia dan memberitakan Injil 
Kerajaan Allah dengan tetap percaya bahwa Allah akan 
memulihkan keadaan kita. 
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NYANYIAN JEMAAT 
 

BUKALAH GAPURA INDAH 
Pelengkap Kidung Jemaat 8 bait 4 dan 5 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 
 

PENGAKUAN DOSA 

P2 Tuhan telah merahmati kita dengan penebusan dan 
penyelamatan. Ia pun memanggil kita untuk bekerja 
bersama-Nya menghadirkan langit dan bumi yang baru, di 
mana tangisan diganti gelak tawa dan kesedihan diganti 
sukacita. Sayangnya, kita sering gagal menjadi saksi Injil 
Kerajaan Allah dengan aksi nyata. Banyak kesengsaraan 
disebabkan pula karena keserakahan dan kedegilan hati 
manusia. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati, 
kita memohon pengasihan Allah. 
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[Jemaat dipersilakan mengakui dosa dengan berdoa dalam hati atau 
dengan suara lembut diiringi instrumentalia] 
P2 Ketika haus akan harta dan kekuasaan menjadikan para 

pemimpin menutup hati bagi rakyat, dengarkanlah jeritan 
kami: 

J♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani  

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Ketika penyebar kebohongan membodohi dan memecah 

belah masyarakat, dengarkanlah jeritan kami: 

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani  

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Ketika rasa kemanusiaan dikalahkan oleh pandangan sempit 

yang menganggap hanya diri sendiri yang memiliki 
kebenaran, dengarkanlah jeritan kami: 

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani  

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Ketika perang menderu dan bangsa bangkit melawan bangsa, 

dengarkanlah jeritan kami: 

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan,  

            kasihani kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Ketika langit menggelap dan gedung-gedung runtuh,  
                 dengarkanlah jeritan kami: 

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani  

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Ketika tanah kering-kerontang tidak menghasilkan dan 

kelaparan hebat melanda, dengarkanlah jeritan kami: 

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani   

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
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P2 Ketika kami ragu mewartakan kabar baik dan 
mewujudnyatakan kasih-Mu kepada mereka yang menderita,  

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani  

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Ketika kami takut menyatakan kebenaran-Mu kepada mereka 

yang picik hatinya, dengarkanlah jeritan kami: 

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani  

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Ketika pembawa damai dan pemberita kebenaran dibenci, 

dan para pengikut Kristus dianiaya, dengarkanlah jeritan 
kami: 

♪ Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani  

            kami!. (Kidung Jemaat 42) 
 
P2 Datanglah dalam kemuliaan-Mu, ya Tuhan Mahakuasa. 

Ampunilah dan pulihkanlah kami. Amin. 

 
BERITA ANUGERAH 
PF Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,  

Ketahuilah bahwa di dalam Kristus, Allah merengkuh kita, 
mengampuni kita, dan menguatkan kita untuk hidup baru.  
Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka 
yang menderita. 
Dengarlah sabda-Nya: “Aku akan mencurahkan kepadamu air 
jernih, yang akan mentahirkan kamu; dari segala 
kenajisanmu  dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan 
mentahirkan kamu. Kamu akan Kuberikan hati yang baru, 
dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan 
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan 
kepadamu hati yang taat.” (Yehezkiel 36:25-26) 
 

J Syukur kepada Allah! 
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NYANYIAN JEMAAT 

OH, KASIH ALLAH YANG BESAR 
Gita Bakti 242 bait 1 dan 3 

(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, 
refrain oleh seluruh jemaat) 

 

1. Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 
Kar"na besarlah kasih-Nya dib’rikan Put’ra-Nya. 
Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia. 

  Refr. 
  Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 
  Oh, kasih Allah s"lamanya di sorga terdengar. 
 
3. Laki-laki  Walau samud’ra tintanya dan langit biru kanvasnya; 

tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. 
    Perempuan Samud"ra luas "kan kering melukis kasih-Nya, 

bentangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Refr. 
   

PERINTAH  HIDUP BARU   
PF Marilah  kita  berdiri  untuk mendengar  Perintah   Hidup  

Baru  seperti  tertulis dalam LUKAS 16 : 10 – 13  yang 
menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT 

KEMULIAAN BAGI ALLAH 
Gita Bakti 381 bait 1 dan 2 

1.   Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
   dan damai sejahtera di bumi 
   di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 
2.  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
  Engkaulah yang layak kami puji, 
  menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 



8 | D i e s  N a t a l i s  8 5  S T F T  J a k a r t a  
 

KESAKSIAN PADUAN SUARA/VOCAL GRUP 
 
DOA SYUKUR DAN PELAYANAN SABDA 
 
DOA oleh Pelayan Firman 
 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab 
yang terambil dari Surat YAKOBUS 5 : 1-6 

 Haleluya! 

J♪ Haleluya, Pujilah Tuhanmu (Pelengkap Kidung Jemaat 
295) 

P3 (Setelah pembacaan) Demikianlah pembacaan Alkitab.  
PF Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan 

melakukannya dalam hidup sehari-hari.  
J KepadaMu Puji-pujian (Gita Bakti 392b) 

 
(Jemaat Duduk) 

KHOTBAH  
  
NYANYIAN RESPONS   

 

JANGAN KUMPULKAN HARTA 
Pelengkap Kidung Jemaat 271 bait 1 dan 3 

(Bait pertama oleh Kantoria, bait ketiga oleh seluruh jemaat) 
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3. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan 
 dan yang sedikit pun takkan kekurangan. 
Burung yang di langit, bunga bakung di lembah 
tetap dipelihara Tuhan selamanya. 
 
Sakramen Baptisan Kudus dan Peneguhan Sidi 

 
(Jemaat berdiri) 

 

PENGAKUAN IMAN NICEA KONSTANTINOPEL 

PF: Marilah kita menyatukan hati dan mengucapkan bersama 
pengakuan iman kita. 

J: Kita percaya kepada satu Allah, 
Bapa Yang Mahakuasa, 
Pencipta langit dan bumi, 
segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. 
Kita percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, 
Anak Allah yang tunggal,  
lahir dari Sang Bapa sebelum segala abad, 
Allah dari Allah, 
Terang dari Terang. 
Allah Yang Sejati dari Allah Yang Sejati, 
diperanakkan, bukan dibuat; 
sehakikat dengan Sang Bapa, 
yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat;  
yang telah turun dari sorga untuk kita  
dan untuk keselamatan kita; 
Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dan Perawan 
Maria; 
dan menjadi manusia. 
Ia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan 
Pontius Pilatus; 
Ia menderita dan dikuburkan. 
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Pada hari ketiga Ia bangkit, sesuai dengan kitab-
kitab. 
Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa.  
Ia akan datang kembali dengan kemuliaan  
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati;  
kerajaan-Nya tak akan berakhir. 
Kita percaya kepada Roh Kudus, 
Tuhan, Pemberi Hidup,  
yang berasal dari Sang Bapa, 
yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak 
disembah dan dimuliakan.  
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.  
Kita percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli.  
Kita mengaku satu baptisan untuk pengampunan 
dosa.  
Kita menantikan kebangkitan orang mati  
dan kehidupan dalam dunia yang akan datang.  
Amin.      
 (menurut terjemahan ekumenis ICET)  

 

(Jemaat duduk) 

 
KESAKSIAN PADUAN SUARA/VOCAL GRUP 
 
DOA SYAFAAT 

PF: Doa Syafaat ini akan dipanjatkan secara bersama-sama, saya 
akan mendoakan pokok-pokok doa, jemaat meresponsnya. 

Marilah, kepada Tuhan, kita serukan doa kita bersama bagi 
Gereja dan bagi kebutuhan semua orang.  

Ya Allah Sumber Kebaikan,  
kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang senantiasa 
kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk cinta dan 
kekuatan dari-Mu yang memampukan kami menapaki hari-



11 | D i e s  N a t a l i s  8 5  S T F T  J a k a r t a  
 

hari kami. Oleh karena kebaikan-Mu itu, saat ini kami datang 
membawa permohonan kami kepada-Mu.  

Kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami penderitaan 
dan ketidakadilan akibat konflik dan perselisihan 
antarkelompok yang didasari oleh perbedaan kepercayaan, 
ideologi, visi, ras, dan lainnya. Rahmatilah mereka dengan 
kekuatan dan keberanian dalam menghadapi penderitaan. 
Kami mohon,  

J: ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. 
 
P: Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala 

pergumulan yang saat ini dihadapi. Mampukanlah kami 
semua untuk terus mewujudkan persatuan, keadilan, cinta 
kasih. Rahmatilah pemimpin bangsa Indonesia dengan 
kebijaksanaan untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon, 

J: ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. 
 
P: Kami berdoa bagi Gereja-gereja-Mu di dunia dan khususnya 

di Indonesia. Kobarkanlah semangat kami untuk mewujudkan 
persatuan gereja. Rahmatilah kami dengan kekuatan agar 
tetap bertahan, setia dan bersukacita menjadi saksi Kristus 
dalam mewujudkan Kerajaan Allah di dunia. Kami mohon, 

J: ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. 
 
P: Kami berdoa untuk Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta 

(STT Jakarta). Kami bersyukur atas tuntunan-Mu selama 85 
tahun STFT Jakarta mengabdikan diri pada gereja dan 
masyarakat. Berkatilah STFT Jakarta untuk menjalankan 
perannya dalam mengasuh mahasiswi/a dan dalam 
memahami kehendak-Mu untuk menghadirkan zaman yang 
baru. Rahmatilah kami dengan hikmat-Mu agar dapat 
mengembangkan pendidikan teologi yang bermutu di 
Indonesia. Kami mohon,  

J: ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. 
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P: Kami berdoa bagi mereka yang sakit, berduka dan menderita 
oleh karena berbagai macam hal. Rahmatilah mereka dengan 
kekuatan, kesembuhan, penghiburan, dan pengharapan di 
dalam penyertaan Roh Kudus, sehingga tangisan mereka 
dapat diganti dengan sukacita. Kami mohon, 

J: ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. 
 
P: Kami berdoa bagi Gereja GPIB. Jemaat Gideon (mendoakan 

pergumulan Gereja setempat). Berkatilah Jemaat-Mu ini 
dalam menjalankan aktivitas yang ada (dapat menyebutkan 
berbagai macam aktivitas yang ingin secara khusus 
disebutkan dalam doa). Rahmatilah kami dengan roh yang 
menyala-nyala dalam melayani-Mu. Kami mohon, 

J: ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. 
 
P: Ya Allah, Sumber Pengharapan, mampukanlah kami jemaat-

Mu untuk terus menjadi pelaku dan saksi dalam mewujudkan 
kerajaan-Mu di dunia ini. Jadikanlah kami tangan-Mu yang 
tetap setia membawa berita Injil ke seluruh dunia melalui 
karya dan perbuatan kami. Kiranya Engkau mengabulkan doa 
dan permohonan kami sesuai dengan ramat-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.  

P+J: Amin. 
 
 
PERSEMBAHAN 

P4:       Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap karya dan 
rahmat yang  senantiasa dinyatakan-Nya dalam kehidupan 
kita di sepanjang minggu ini, dengan mengingat ajakan 
pemazmur: “Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada 
Allah sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai 
korban, ia memuliakan Allah.” (Mazmur 50:14a, 23a). 

J:         Mari bersyukur kepada Allah! 
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NYANYIAN PERSEMBAHAN 
 

TABUH GENDANG 
Kidung Jemaat 292 bait 1, 2 dan 3 

 

1. Tabuh gendang! Sambil menari 
nyanyikan lagu yang merdu! 
Bunyikanlah gambus, kecapi: 
mari memuji Allahmu! 
Karya besar yang agung 
benar t"lah dilakukanNya 
terhadap umatNya! 
 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa 
Persembahan Khusus (Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak 

Persembahan yang tersedia. Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 
 

2. Israel pun atas berkatNya 
riang gembira bermazmur. 
Ikut serta kita percaya 
dan kepadaNya bersyukur: 
"Tuhanlah baik, kasihNya ajaib 
kekal selamanya; 
terpuji namaNya!" 

 

---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas-- 

3. Dulu telah dari himpitan 
Ia bebaskan umatNya. 
Habis mendung Ia berikan 
sinar mentari yang cerah! 
Puji terus yang Mahakudus: 
bebanmu yang berat 
digantiNya berkat! 
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DOA PERSEMBAHAN 

P4       Jemaat, dipersilahkan berdiri untuk menyerahkan 
persembahan kita kepada Tuhan dalam doa: 
Sebagai bentuk rasa syukur kami yang mendalam kepada-
Mu, ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke 
hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kecukupan rezeki yang 
Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus 
meneruskan ziarah hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur 
atas makanan dan minuman yang cukup bagi kami sepanjang 
minggu ini. Ya Allah, kiranya persembahan kami ini dapat 
menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkan. 
Kami bersyukur dan memohon dalam Anak-Mu, Yesus 
Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa: 

 
DOA BAPA KAMI 
PF ……. diakhiri  Doa Bapa Kami dengan doksologi (GB 389b) 

 
(Jemaat duduki) 

 

WARTA JEMAAT 
 

(Jemaat berdiri) 

 

PENGUTUSAN 

PF Saudara-saudara yang terkasih, Firman Allah telah kita  
           dengar. 
J  Oleh Firman Allah kita dapat bertahan menghadapi  
            penderitaan. 
PF Janji setia Kristus melalui Roh Kudus telah kita miliki.  
J  Oleh janji itu kita dapat bersukacita dan bersorak- 
            sorai. 
PF Kini, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah saksi dalam  
           mewujudkan kerajaan Allah di dunia.  
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NYANYIAN PENGUTUSAN 
 

IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG 
Gita Bakti 107 bait 1, 2 dan 5 

 

1. Ikutlah Tuhan dalam t'rang 
  Tinggalkan yang gelap 
  Dan ingat kewajibanmu, 
  Lakukan firman-Nya. 
 
  Refr.  
  Berjalan di t'rang, berjalan di t'rang. 
  Berjalan di t'rang, berjalan di dalam t'rang. 
 

2. Ikutlah Tuhan dalam t"rang 
  teguhkan hatimu. 
  Setia, tulus dan benar, 
  amalkan kasihmu. 
  Refr. 
 

5.   Ikutlah Tuhan dalam t"rang 
  dan jangan mengeluh. 
  Menolong orang yang lemah 
  menurut citra-Nya. 
BERKAT 

PF Terimalah berkat dari Allah: 
Roh kebenaran dan terang Firman Allah memimpin engkau 
ke mana pun engkau melangkah dan memberimu karunia 
untuk menyatakan Firman dan karya Allah di dalam Kristus. 
Berkat dari Allah Mahakuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 
Trinitas yang Esa, Ibu dari segala makhluk, menyertai 
peziarahanmu sampai pada kedatangan langit yang baru 
dan bumi yang baru. Amin. 

 

♪     Amin (Gita Bakti 402c ) 
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