TATA IBADAH
PERSIAPAN
-

Memastikan kesiapan semua yang akan melayani dan prasarana ibadah ( P1)

-

Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori ( P1 )

UCAPAN SELAMAT DATANG

P2

Selamat pagi / sore, Salam sejahtera bagi kita semua,
dengan penuh sukacita, Majelis jemaat GPIB Karunia
mengucapkan selamat datang serta menyambut bapak,
Ibu, saudara-saudara sekalian untuk beribadah di hari
Minggu II Sesudah Paskah.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan
disampaikan oleh ……

AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat, Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan
hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
MENYANYI GB 4: 1, 2, 3 ”BERSORAK BAGI TUHAN “
Kantoria
Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;
hendaklah orang jujur puji nama-Nya.
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah.
Semua

Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu;
nyaringkan suaramu dan bersoraklah,
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada;
segala isi bumi diciptakan-Nya.
----- Prosesi Alkitab -------Tindakan keadilan disukai-Nya,
dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya.
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan;
tentarapun tercipta oleh nafas-Nya.
2

VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam
menjadikan langit dan bumi.

nama

Tuhan

yang

Jemaatmenyanyi :A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:
IBRANI 5 : 12a
PF
Nas Pembimbing dalam ibadah kita ini menyatakan: “Sebab sekalipun
kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar,
kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah”

SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat :

Dan menyertaimu juga

Menyanyi GB 248 : 1,2, 7 “ JIWAKU MARI NYANYI “
Kantoria
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Semua

Bahagialah selalu yang beriman penuh
kepada Allah Yakub, Penolong yang teguh.
Tiada manusia hebat dan mulia,
Yang menandingi Dia; abadi kasih-Nya
Bolehkah aku ini manusia lemah
memuji, menghampiri yang Mahamulia?
Namun, selaku warga di kerajaan-Nya,
„ku sorak: Tuhan Raja selama-lamanya!

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat, sebagai umat yg diselamatkan kita sering tidak sehati sebagai
persekutuan tubuh Kristus dan tidak bertumbuh dalam pengenalan akan DIA.
Marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita
mengaku akan dosa-dosa kita :
( Masing-masing mengaku dosa ( diiringi KJ 29 : bait 1,2) .
P2

ALLAH Bapa yang maha kudus, kami mengaku kepadaMu, bahwa kami
adalah umat yang berdosa. Kami enggan untuk belajar akan firman-Mu yang
merupakan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini . Kami tidak
sehati dalam menjalankan perintah-perintah sebagai persekutuan tubuh
Kristus. Kami tidak sehati dalam menjalankan perintah sang Kepala gereja.

Semua
Ya Allah Bapa kepada-Mu kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, demi
Yesus Kristus penebus kami.

Menyanyi :GB 27 ; 1, 2, 3 “ YA TUHAN KAMI MENGAKU
Prmp

YaTuhan, kami mengaku, berdosa di dalam hati,
di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami!

Lk-Lk

Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!

Semua

Betapa lama, yaTuhan, tak sungguh kami kasihi
sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, d isampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Yesaya 44 : 21 22 yaitu “Ingatlah semuanya ini, hai Yakub sebab engkaulah hamba-Ku,
hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hamba-Ku; hai
Israel, engkau tidak Kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa
pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu
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seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-ku, sebab Aku telah
menebus engkau ! “
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.

Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
Menyanyi KJ38 ; 1, 5 ” T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT ”
Kantoria
T'lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku.
Kekal, ya Bapa, Kau membuat, PutraMu dasar yang teguh:
Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap!
Semua

Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh:
ya Tuhan, rahmatMu berlaku, sepanjang jalan hidupku!
Sampai kekal kupujilah samud'ra rahmat yang baka!

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis
dalam :2 Korintus 5 : 20 yang mengatakan “Jadi kami ini adalah utusanutusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan
perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah
dirimu didamaikan dengan Allah.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.

MENYANYI: GB 50 ”Perubahan Ajaib”
Kantoria : Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku
Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru
Ref : Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku
Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku
Aku ingin selalu tetap dijalan-Nya
Dan menjadi saksi Kristus kini dan s‟lamanya
Semua

Hati tulus dan jujur, lemah lembut dan sabar
Setia murah hati bawa suka cita
Rendah hati dan ramah terhadap orang lain
Itu sikap nyata dari perubahan ajaib Ref:...

(duduk)
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Kesaksian Pujian ( Paduan suara,VG,Solo )
II PEMBERITAAN FIRMAN
PF

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, Haleluya!

Menyanyi : KJ 472 ; 2 HALELUYA
Puji Tuhan , Haleluya
Yesus Kristus , Haleluya
Puji Tuhan, Haleluya
Yesus Kristus , Haleluya

P.3 Bacaan Alkitab Hari Ini dari Kitab Perjanjian Baru: 1 Korintus 3:1-9 .....
Demikianlah pembacaan Alkitab.

P.F.

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

Jemaat menyanyi : KJ 474
KepadaMu puji pujian,
madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa Putra Roh Kudus,
sampai kekal abadi.
(duduk)
KHOTBAH

---- saat teduh

tanpa diiringi musik

III JAWABAN UMAT
MENYANYI : GB 61: 1,2,3 TUHAN, AJARKANLAH
Kantoria
Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu;
nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
„Ku s‟rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,
dekatkan diriku kepada-Mu
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Semua

Ajarlah kukenal anug‟rah-Mu.
Sinarilah dengan t‟rang wajah-Mu
Hapuskan dosaku, diami hatiku,
kiranya „ku tetap bersama-Mu

Ajarlah kukenal kuasa-Mu,
dalam deritapun kupandang Kau.
Hingga di dalam-Mu „ku bersejahtera
dan kebimbanganku hilang seg‟ra.
PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya
disegala waktu dan tempat, kita mengaku iman percaya kita menurut
Pengakuan iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing -masing orang
berkata:”Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ……..”
(duduk)
DOA SYAFAAT (Diakhiri Doxologi GB 389 A )
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita mengucap syukur, dan menyatakan ungkapan syukur hati kita
dengan memberikan persembahan. Dengarlah Nas Alkitab dari: Kolose 3 :
17 yang menyatakan“ Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan
Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita “
Tuhan memberkati Persembahan syukur Saudara.
(Sebelum memberikan Persembahan, jemaat menyanyi GB 81 : 1, 2
”ALLAH SUMBER KEMURAHAN ”
Ref . Allah,Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal
Bawa persembahanmu seg'ra, pada Tuhan Allahmu.
Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu.Ref...
B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh.
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu.Ref..
( Saatnya memberi persembahan, Setelah memberi menyanyi bait 3 )
B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu.
Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya Ref:..
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Doa Persembahan
P-4
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa
kepada Allah:

“Ya ALLAH Bapa kudus, yang setia memberikan apa yang kami
perlukan, dan memberkati hidup kami, bahkan keselamatan yang
merupakan anugrah-Mu yang terbesar. Kami membawa ungkapan
syukur hati kami, sebagai jawaban atas kasih-Mu yang
mengingatkan
kami
akan
hidup yang harus senantiasa
memasyurkan Nama-Mu. Kami mohon kepadaMu, berkatilah ya
Allah pemberian kami, agar dapat menunjang pekerjaan-Mu di
dalam Jemaat.
Terima kasih ya ALLAH Bapa, dalam nama Yesus Kristus,Tuhan
penebus kami, Amin.
...duduk
IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P.4. . .
AMANAT
(berdiri)
P.F
Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Menyanyi KJ 412 1, 2 ” TUNTUN AKU TUHAN ALLAH
Kantoria
Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat gurun dunia.
Kau perkasa dan setia; bimbing aku yang lemah.
Roti sorga, Roti sorga, puaskanlah jiwaku,
Puaskanlah jiwaku.
Semua

Buka sumber Air Hidup, penyembuhan jiwaku,
Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanMu.
Jurus'lamat, Jurus'lamat, Kau Perisai hidupku,
Kau Perisai hidupku

BERKAT
P.F : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
TUHAN memb erkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memb eri engkau kasih
karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memb eri engkau damai
sejahtera
MENYANYI :KJ 478 C : A…..MIN,

A….MIN,

A…..MIN

(Umat, tetap b erdiri sampai AlKitab
dib awa keluar – b ersaat teduh – salam persekutuan.)
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