TATA IBADAH HARI MINGGU
“ Minggu TRINITAS ”

27 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 TRINITAS
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 13 :1-4 “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
: Yesus Kristus, Tuhan

semua : yang membawa kes’lamatan
Solo
: Yesus Kristus, Tuhan

semua : yang membawa kes’lamatan
Semua : lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi,
Kaulah Jurus’lamat kami !

PROSESI ALKITAB
Solo
: Ya Roh Kudus, Tuhan 
semua : tolong kami lawan dosa,
Solo
: Ya Roh Kudus, Tuhan 
semua : tolong kami lawan dosa,
Semua : Sucikanlah hati kami, b’rilah hidup yang sejati
Tinggallah bersama kami !
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 Kepada-Mu
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
Menyanyi:

A – min (KJ 476 B )
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NAS PEMBIMBING
Matius 5:9
PF :
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah.
SALAM
PF

Jemaat

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

Menyanyi GB 197 : 1 – 3 “ Bapa Di Sorga”
Kantoria

Semua

Yesus, Mesias, kami mengingat, kematian-Mu, kebangkitan-Mu.
Dikau, ya Tuhan, kami agungkan, Yesus, Mesias dan Penebus.

Semua

Ya Roh Ilahi, kuasa sorgawi, 'Kau kekuatan, 'Kau pertolongan
bagi yang payah, bagi yang papa. Ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus.
(duduk)
PENGAKUAN DOSA

P2 : Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan
segala kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-dosa kita;
Allah Mahakasih, Allah yang Esa, kami mengaku, bahwa kami telah
berdosa dalam pikiran dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi
Dikau dengan segenap hati dan kekuatan. Kami tidak melihat visi-Mu
atas dunia ini, sehingga kami tidak melibatkan diri ke dalam karya
yang Engkau rencanakan bagi ciptaan-Mu. Kami cenderung tidak suka
berdamai dan mengampuni kesalahan sesama. Karena kasih sayangMu yang besar itu, yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus,
Putera-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Baharuilah hidup
kami dan jadikanlah kami anak-anak-Mu untuk menyatakan
kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami
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Menyanyi GB 29 Ampuni Kami
Solo : Ampuni Kami
→ Umat: Ya Allah Bapa ampunilah kami umatMu
Yesus Mesias, ampunilah kami umatMu
Sucikan kami
→
Di dalam darahMu, suci kan kami umatMu
BERITA ANUGERAH
PF :
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita
Anugerah
pengampunan
seperti
tertulis
dalam
Roma 5 : 8 – 11 yang menyatakan :
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus
telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita
sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan
dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan
dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah
diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya!
Dan bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus
Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.
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 44 “Mengalir Dalam Hatiku”
Kantoria
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Prmp:

Di salib Yesus Tuhanku, 'ku dapatkan damai penuh
dan itulah dasar teguh; anug'rah kasih Allah. Ref: Semua

Lk-LK

Ku diberi mahkota-Nya, dan damai dalam jiwaku
berkat-Nya berlimpah penuh, anug'rah kasih Allah.Ref: Semua

Semua

Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengan-Nya
'ku dapatkan damai abadi;anug'rah kasih Allah. Ref:….

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,seperti tertulis
dalam 1 Petrus 3 : 8 – 12 , yang menyatakan :
Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi
saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas
kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi
sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu
dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab:"Siapa yang mau
mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya
terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia
harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari
perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju
kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada permohonan mereka
yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang
berbuat jahat."
Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia!
Menyanyi KJ 45 : 1 “ Muliakan Allah Yang Esa”
Muliakan Allah yang Esa di sorga maha tinggi
Sebab kekal selamanya selamat kita ini
Yang berkenan kepadaNya beroleh damai yang baka,dendam pun tiada lagi
(duduk)

Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan “Haleluya !”
Menyanyi KJ 349

Lk-Lk
Lk-Lk
Ll-Lk
Semua

: Haleluya
: Haleluya
: Haleluya Amin
: Haleluya Amin

→ prpn
→ prpn
→ prpn

: Pujilah Tuhanmu
: Pujilah Tuhanmu
: Haleluya Amin
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P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari: Titus 1 : 1 – 4 yang menyatakan:….
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi GB 392 A
KepadaMU puji-pujian madah syukur dan kemuliaan
Bapa Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
(duduk)
KHOTBAH
Tema : “MEMABWA INJIL PENDAMAIAN”
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
BAPTISAN KUDUS – KARUNIA JAM 09.30
JAWABAN UMAT
Menyanyi GB 287 :1-3 Hidup Serasi Damai Dan Tentram”
Kantoria

Semua

Hendaklah kamu saling mengerti
dan menghargai dalam Tuhanmu
Satukan hati dan pikiranmu,
berpadu kasih dalam Tuhanmu.

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 GB 389 b)
Kesaksian Pujian
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PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat mari memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan
Alkitab dalam Ibrani 13:15-16, yang menyatakan :

Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan
korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang
memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah
yang berkenan kepada Allah.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sebelum memberikan persembahan jemaat menyanyi PKJ 146 : 1, 2
“Bawa Persembahanmu”
Kantoria

Semua

Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima. Ref:…
Saatnya memberikan persembahan,
setelah semua memberi persembahan menyanyi bait 3
Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaanNya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.Ref:..
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DOA PERSEMBAHAN
P4.
Jemaat, Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan
dalam Doa:
Terpujilah namaMu ya Allah yang Esa. 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.
Menyanyi KJ 246: 1 – 3 : “Ya Allah, Yang Maha Tinggi”
Kantoria Ya Allah yang Maha Tinggi, kau pencipta dunia ini
Kami juga Tuhan Ciptakan, agar Dikau tetap dipuji
Engkau Bapa yang memberkati, tiap orang yang rendah hati
Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya.
Semua

Ya Allah yang maha kasih Engkau lahir di dunia ini
Engkau mati di kayu salib Engkau rela mengganti kami
Dari kubur telah Kau bangkit kuasa maut tiada lagi
Pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar.

Semua

Ya Allah yang maha suci Engkau turun ke dunia ini
Kau menyala bagaikan api memurnikan nurani kami
Mengobarkan semangat kami agar kami menjadi brani
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasaMu

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 GB 402 A : AMIN, AMIN, AMIN.

(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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