
Tata Ibadah Minggu 
5 Juli 2020 

“Jangan Terus Menentang” 
 
 
Panggilan Beribadah         (Berdiri) 
PL : Allah itu baik, bahkan kebaikan-Nya terus mengalir dan dirasakan dalam seluruh 

kehidupan. Saat ini, Allah Yang Mahabaik itu memanggil kita, umat yang dikasihi-Nya, 
untuk beribadah, menaikkan syukur dan puji bagi kemuliaan nama-Nya. 

 
 Mazmur 95: 6 – 7 berkata, “Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di 

hadapan TUHAN yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat 
gembalaan-Nya.” 

 
 Mari, umat Tuhan, dengan penuh sukacita kita mengagungkan nama-Nya. 
 
Nyanyian Pembukaan 
KJ 3: 1, 2, 4 “Kami Puji Dengan Riang”  
Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 
bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar. 
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t’lah lenyap. 
Sumber suka yang abadi, b’ri sinarMu menyerap. 
 
Kau memb’ri, Kau mengampuni, Kaulimpahkan rahmatMu. 
Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan restu. 
Yang mau hidup dalam kasih Kaujadikan milikMu, 
agar kami menyayangi, meneladan kasihMu. 
 
Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, 
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. 
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, 
ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. 
 
Doa Pembukaan 
PL : Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersekutu, walau dalam media 

online. Kami percaya bahwa Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk 
beribadah saat ini. Kiranya puji-pujian kami berkenan bagi-Mu, Kiranya doa-doa yang 
kami naikkan Engkau dengar, dan kiranya Firman-Mu kembali menguatkan kami. karena 
kami percaya Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini. Amin. 

 
Kata Pembuka         (Duduk) 
PL : Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Tanpa terasa kita sudah melewati 

setengah tahun 2020. Tiga bulan lebih sudah kita lewati dengan kondisi pandemi yang 
mengubah kehidupan dunia. Sekarang kita memasuki masa new normal atau normal yang 
baru dimana kita harus mengubah kebiasaan dan kenormalan sebelum pandemi, menjadi 
kebiasaan dan normal yang baru. Masalahnya, tidak semua orang senang dengan 



perubahan. Lihat saja, masih banyak orang mengabaikan aturan untuk selalu memakai 
masker dan menjaga jarak, masih banyak orang yang tidak mengindahkan himbauan 
untuk menghindari pusat-pusat keramaian. Pertanyaan muncul dalam pikiran kita 
“Mengapa ada orang yang suka sekali menentang?” Akhirnya, ramai-ramai kita 
menghakimi mereka ini sebagai orang bodoh, tak berpendidikan, egois, dsb. Dan ujung-
ujungnya menjadi tidak lagi peduli kepada mereka. 

  
Dalam new normal ini, kita mungkin berlaku benar. Tetapi dalam banyak hal lain, 
mungkin kita yang menjadi penentang. Tidak suka dengan aturan di sekolah dan kampus. 
Tidak suka dengan kebijakan kantor. Tidak mengindahkan peraturan pemerintah, bahkan 
tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita egois dan mementingkan diri sendiri 
saja. Kita mengecewakan sesama, terlebih mengecewakan Tuhan. 
 
Mari kita berdoa, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. 
Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami sering kecewa dengan perilaku banyak orang yang 
suka menentang. Kami melihat mereka sebagai orang yang egois. Namun, kami pun 
sadar bahwa kami juga sering menjadi penentang. Banyak kali kami tidak taat terhadap 
perintah-Mu demi kepuasaan hasrat kami semata. Ampunilah kami, Ya Tuhan. 
Jadikanlah kami sebagai penurut-penurut-Mu. Dan tolonglah kami Ya Tuhan, untuk tidak 
menyerah kepada mereka yang suka menentang. Kebenaran hendaknya terus kami 
beritakan, walau terus mendapat penentangan. Di dalam kasih Kristus, kami memohon. 
Amin. 

  
 
Berita Anugerah         (Berdiri) 
PL : Tuhan mengampuni kita yang memohon pengampunan kepada-Nya. Dengan 

pengampunan itu, hendaklah hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Efesus 5: 1 – 2 
berkata, “Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan 
hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan 
telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum 
bagi Allah.” 

 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyatakanlah damai itu kepada orang-orang 
yang ada di sekitar kita. Salam Damai. 

 
Nyanyian Umat 
KJ 410: 1 – 3 “Tenanglah Kini Hatiku” 
Tenanglah kini hatiku: 
Tuhan memimpin langkahku. 
Di tiap saat dan kerja 
tetap kurasa tanganNya. 
 
Refrein: 
Tuhanlah yang membimbingku; 
tanganku dipegang teguh. 
Hatiku berserah penuh; 



tanganku dipegang teguh. 
 
Di malam yang gelap benar, 
di taman indah dan segar, 
di taupan dan di laut tenang 
tetap tanganku dipegang. Refrein 
 
Tak kusesalkan hidupku, 
betapa juga nasibku, 
sebab Engkau tetap dekat, 
tanganMu kupegang erat. Refrein 
 
Pemberitaan Firman 

Doa Epiklese 
Pembacaan Alkitab 
Khotbah 

 
Pengakuan Iman Rasuli 
Pnt : Mari kita mengikrarkan Pengakuan Iman sesuai dengan Pengakuan Iman Rasuli….. 

 
Doa Syafaat (diakhiri dengan menyanyikan “Doa Bapa Kami”) 
 
Persembahan Syukur 
Pnt : Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas 

pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan hari lepas hari. Ingatlah Firman 
Tuhan dalam Amsal 3: 9 – 10. “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 
pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 
melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.” 

 
Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Kavling 
Polri atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan nanti pada kebaktian 
pertama yang diselenggarakan di gedung gereja. 

 
Nyanyian Persembahan 
PKJ 265: “Bukan Kar’na Upahmu” 
Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu, 
bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu: 
Allah mengampuni kasalahan umatNya, oleh kar’na kemurahanNya; 
melalui pengorbanan Putra TunggalNya ditebusNya dosa manusia. 
 
Refrein: 
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahanNya pujilah! 
Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 
 
Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu; 
baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasihNya. 



Keangkuhan tiada berkenan kepadaNya; orang sombong direndahkanNya. 
Yang lemah dan hina dikasihiNya penuh, yang rendah ‘kan ditinggikanNya. Refrein: 
 
Doa Persembahan         (Berdiri) 
PL :  
 
Pengutusan 
PL : Penentang akan terus ada. Namun hendaknya kita juga berpantang. Pantang menyerah 

memberitakan kebenaran. Pantang menyerah berbuat kebaikan. Pantang mundur dalam 
perubahan yang membawa pemulihan. Dan perjuangkanlah itu semua dengan kasih. 

 
Nyanyian Pengutusan 
PKJ 277 “Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata” 
Sekalipun diriku dapat berkata-kata 
dengan semua bahasa, 
bahasa manusia dan bahasa malaikat, 
ataupun yang lainnya, 
tapi jika aku tak mempunyai kasih, 
aku serupa gong yang menggema 
dan canang yang gemerincing. 
 
Sekalipun diriku memiliki karunia, 
karunia bernubuat, 
sekalipun diriku punya iman sempurna 
untuk pindahkan gunung, 
tapi jika aku tak mempunyai kasih, 
tiada berguna lagi diriku, 
tiada berguna diriku. 
 
Sekalipun diriku membagikan semua 
harta yang kumiliki, 
bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, 
dibakarpun ‘ku sudi, 
tapi jika aku tak mempunyai kasih, 
tiada berguna lagi diriku, 
tiada berguna diriku. 
 
Berkat 
PF :  
 
U : (Menyanyikan) Haleluya! Amin. Haleluya! Amin. Haleluya! Haleluya! Haleluya! 

Amin. 
	


