TATA IBADAH HARI MINGGU
“ Minggu Pemuliaan Kristus”

13 Mei 2018

TATA IBADAH

PERSIAPAN

Pengenalan / Latihan lagu-lagu untuk beribadah

Doa para Presbiter di Konsistori

Ucapan Selamat Datang
P.2

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus….
Selamat (pagi/sore) dan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan
Kristus.
Khususnya yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GPIB Jemaat
”KARUNIA”, Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat bersekutu.
Pemberitaan Firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh:…..

AJAKAN BERIBADAH
P2
Mari berdiri untuk
persekutuan kita.

menyambut

Firman Tuhan hadir di tengah-tengah

MENGHADAP TUHAN
Menyanyi KJ 3:1,2,4, “ Kami Puji Dengan Riang”
Kantoria
Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar .
Bagai bunga trima siang hati kami pun mekar
Kabut dosa dan derita kebimbangan tlah lenyap.
Sumber suka yang abadi b’ri sinarMu menyerap
Semua

Kau memb’ri Kau mengampuni
Kaulimpahkan rahmatMU.
Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan resta
Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikMu,
Agar kami menyayangi, meneladan kasihMU
Prosesi Alkitab

Semua

Mari kitapu memuji dengan suara menggegap
Menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap
Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang
Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.
Menyanyi:

dan

A – min (KJ 476a)

NAS PEMBIMBING
Matius 5:9
PF :
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah.
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SALAM
PF

Jemaat

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
dan menyertaimu juga

Menyanyi KJ 13 “ALLAH BAPA TUHAN”
Solo
: Allah Bapa Tuhan,

semua : dimuliakanlah nama-Mu
Solo
: Allah Bapa Tuhan,

semua : dimuliakanlah nama-Mu
Semua : Langit bumi ciptaanMu, kamipun anak-anak-Mu
Datanglah dengan kasih-Mu
Solo
: Allah kami yang Esa

semua : Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Solo
: Allah kami yang Esa

semua : Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Semua Kami datang menyembahMu, memasyurkan kuasaMu,
Puji syukur kepadaMu.
(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2 : Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita.
Oleh karena namaMu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar
kesalahan itu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Tiliklah sengsaraku
dan kesukaranku dan ampunilah dosaku. Jagalah kiranya jiwaku dan
lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung
kepadaMu.
Umat : Tuhan kasihani kami.
Menyanyi PKJ 37 “Bila Kurenung Firman-MU”
Kantoria
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Semua: Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
Iri hati dan benciku kadang menjelma Ref:…
BERITA ANUGERAH
PF :
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita
Anugerah
pengampunan
seperti
tertulis
dalam
Kolose 1:13-14, yang menyatakan :
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke
dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki
penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat:

Syukur kepada Tuhan, Amin.

Menyanyi GB 38 “Yesus Sumber Damai”
Kantoria
Yesus Sumber damai Tuhan Maha Kudus
Kini kami datang , b’rilah kasihMu
Semua

S’lamatkanlah kami, dari kuasa dosa.
B’rilah pada kami jiwa yang tenang.
Jurus’lamat kami hangatkanlah hati
Dan satukan kami dalam rahmat-Mu

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,seperti tertulis
dalam Roma 15:1- 13, yang menyatakan :
Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan
jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita
harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk
membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan-Nya
sendiri, tetapi seperti ada tertulis: "Kata-kata cercaan mereka, yang
mencerca Engkau, telah mengenai aku." Sebab segala sesuatu yang ditulis
dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh
berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab
Suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan,
mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus
Yesus,sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah
dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang
lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah.
Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus
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telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang
telah diberikan-Nya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan
bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya,
seperti ada tertulis: "Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara
bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu." Dan
selanjutnya: "Bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya." Dan
lagi: "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala
suku bangsa memuji Dia."
Dan selanjutnya kata Yesaya: "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia
akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada-Nyalah
bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Semoga Allah, sumber
pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai
sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu
berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia!
Menyanyi KJ 48

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Seperti semula, kini dan terus,
Dan kekal selama-lamanya. Amin.
(duduk)

Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
……
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan “Haleluya !”
Menyanyi KJ 473 a : Haleluya, Haleluya, Haleluya
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari: Roma 5:1-5 yang menyatakan:….
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah.

Menyanyi KJ 474
KepadaMu Puji-Pujian Madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi

(duduk)
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KHOTBAH
Tema : “PELAKU DAMAI ”
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN UMAT
Menyanyi GB 126 “Damai Sejahtera”
Kantoria
Damai sejahtera dib'rikan Tuhan padaku;
sungguh kurasakan melimpah di hatiku.
Kepada sesama harus 'kuberi,
biar semua orang, rasakan damai-Nya.
Damai sejahtera dib'rikan Tuhan padaku;
sungguh 'ku rasakan melimpah di hatiku.
'Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku,
supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya.
Semua

Damai sejahtera mulai dari diriku,
damai di dunia itulah harapanku.
Dengan Allah Bapa, mari satulah,
kita membawa damai ke dalam dunia.
Damai sejahtera mulai dari diriku,
di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh.
Setiap hari hidupku s"lalu membawa damai kekal
Damai di dunia mulai dari diriku.

PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu
dan tempat, kita mengaku Iman percaya kita, menurut pengakuan Iman
rasuli, masing-masing berkata:
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ................“
(duduk)
DOA SYAFAAT
PF
(Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi KJ 475)
Kesaksian Pujian

PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yang diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dari Kitab
Keluaran 25:2 yang menyatakan:
"Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagi-Ku
persembahan khusus; dari setiap orang yang terdorong hatinya,
haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada-Ku itu.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Sebelum memberikan persembahan jemaat menyanyi GB 84
“ Inilah Ungkapan Syukurkau”
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Inilah ungkapan syukurku,
yang kuberkan kepadaMU
Kuberikan dari hatiku, terimalah
Ku persembahkan kepadaMU,
dengan seluruh jiwa ragaku
Kiranya berkenan , dihadiratMu

Saatnya memberikan persembahan

Ajarlah aku ya Tuhanku,
menjadi alat di tanganMU
Untuk menyalurkan kasihMu di dunia
Utuslah aku ya Tuhanku
menolong orang miskin dan lemah
Pakailah diriku turut maksudMU
DOA PERSEMBAHAN
P4 : Jemaat mari berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam
doa:
Terpujilah namaMu ya Tuhan. Dengan hati bersukacita kami
mempersemBahkan pemberian syukur sebagai jawaban terhadap
pengorbanan Yesus Kristus demi pengampunan dosa dan jalan selamat
umatMu ini. Kami berdoa dalam pengharapan, kiranya Yesus Kristus selalu
di hati kami, agar kesaksian kami diteguhkan dengan perbuatan ajaib yang
dilakukan Allah terhadap semua orang yang mengasihi namaMu.
Jadikanlah kami alat pelayanan yang menghadirkan kemuliaanMu di dunia
ini; demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin.
Duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P4 ....

AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF Jemaat mari berdiri, pulanglah dengan sejahtera, beritakan Injil melalui hidup
dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang telah kamu dengar.
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Menyanyi PKJ 178:1,2 “ ALLAH MENGUTUS”
Kantoria

do = as 4 ketuk

Refrein: Semua

Semua

Bila hidupku kelak berakhir,
berakhir pula deritaku;
maut ditaklukkan hidup abadi
dan "ku disambut oleh Jurus'lamatku Ref:..

BERKAT
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya :
“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera”
Menyanyi KJ 478 a : AMIN, AMIN, AMIN.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar ber-saat teduh - salam persekutuan)
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