TATA IBADAH

HARI MINGGU III SESuDAH
PASKAH
Minggu 7 Mei 2017

PERSIAPAN
-

Memastikan kesiapan; semua yang akan melayani – 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……
Pelayan Firman dan Presbiter Jemaat GPIB Karunia dengan penuh
sukacita menyambut kehadiran jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
serta mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat, khususnya
bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kita bersama-sama
beribadah, menyembah dan memuliakan-Nya, di hari Minggu III
sesudah Paskah ini, .
Pelayanan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh ….
(suasana hati tetap dalam saat teduh…)

I. MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat, dipersilahkan berdiri: ……
Arahkan hati dan pikiran kita pada-Nya, menyambut hadirat-Nya dan
menerima firman-Nya dalam ibadah kita saat ini..
MENYANYI KJ 454 : 1, 2 INDAHNYA SAAT YANG TEDUH
Kantoria
Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapaku:
kunaikkan doa pada-Nya, sehingga hatiku lega.
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar;
'ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.
Semua

Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh.
Betapa rindu hatiku kepada saat doaku.
Bersama orang yang kudus ku cari wajah Penebus;
Dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh.
-------- Prosesi Alkitab dibawa masuk-------

Semua

Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku
Kepada yang Maha benar yang bersedia mendengar.
Sejak ku lihat wajahNya, 'ku yakin pada firmanNya
Dan menyerah kan bimbangku di dalam saat yang teduh

VOTUM
P.F: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.

dan

Jemaat menyanyi :A - min. (KJ 476 a)
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NAS PEMBIMBING:
Matius 24 : 45 - 46
PF
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh
tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan
pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya
melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang.
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi GB 15 : 1,2
Kantoria

Haleluya Puji Tuhan
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Semua

Haleluya, Puji Tuhan,Puji Dia, Mahakuasa.
Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu.
Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita.
Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu,
Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya.

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Sebagai umat yang telah diselamatkan kita harus memberi diri
dengan sungguh-sungguh dan benar untuk memasyurkan namaNya. Marilah dihadapan hadirat-Nya yang kudus,dengan rasa
menyesal dan malu kita mengaku akan kegagalan kita:
Umat

Masing-masing mengaku dosa…..( diiringi instrumentalia KJ 27, bait 1,2 )

P2

Allah Bapa, kami telah gagal dalam memberi diri untuk
memasyurkan nama-Mu, juga tidak mengandalkan Engkau dalam
melaksanakan tugas pelayanan kami, bahkan di dalam hari-hari
kehidupan kami.

Umat

Ya Allah Bapa,kepada-Mu kami mengaku

P2

Allah Bapa, Kami tidak melakukan dengan segenap hati, untuk
menjadi saksi-Mu, kami telah gagal menjadi rekan Sekerja-Mu
sebagaimana Engkau kehendaki.
Sebagai persekutuan tubuh Kristus, kami tidak sungguh-sugguh
mengundang Engkau dalam beribadah kepada-Mu,

Brsma Ya Allah, kami mengakuak andosa pelanggaran kami. Dengarkanlah
pengakuan kami ini, ya Allah yang Maha pengampun.
Menyanyi : KJ 43 TUHAN KASIHANI KAMI
Tuhan, kasihani kami!
Kristus, kasihani kami!
Tuhan, kasihani kami!
BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam;
Yesaya 1 : 18 ” Marilah, baiklah kita berperkara! -Firman TuhanSekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih
seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba ”
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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 KJ KJ 395 ; 1, 2 Betapa Indah Harinya
Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, 'ku memb'ritakannya terus.
Ref.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Betapa indah janjiNya yang t'lah mengikat hatiku;
kub'ri kasihku padaNya serta menyanyi bersyukur!Ref......
PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar
Perintah Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam : Roma 6 : 11, yang
menyatakan:
“Demikianlah hendaknya kamu memandangnya; bahwa kamu
telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi ALLAH dalam
Kristus Yesus“
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI: KJ 48 Kemuliaan Bagi Bapa
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin
(duduk)
Kesaksian Pujian ( Paduansuara,VG,Solo )
II PEMBERITAAN FIRMAN
PF

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, Haleluya
Menyanyi : HALELUYA, HALELUYA, HALELUYA (♪ KJ 473 b )
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Lama KEJADIAN 39 : 1 –23;
yang menyatakan:….
Demikianlah pembacaan Alkitab.
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PF

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

Jemaat menyanyi : GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
KepadaMu puji pujian, madah syukur dan kemuliaan,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
(duduk)
KHOTBAH
---- saat teduh tanpa diiringi musik----III JAWABAN JEMAAT
MENYANYI GB 270 : 1, 3 Taat, Setia, Bertekad Yang Bulat
Kantoria
Taat, setia, bertekad yang bulat,
itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat,
kami 'kan angkat perang bagi-Mu.
Ref
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan;
Kristuslah Raja serta Penebus!
Semua

Taat setia, ya Raja abadi,
pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami,
buat di sana takhta-Mu kudus Ref....
PENEGUHAN SIDI – KARUNIA 09.30

PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri 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
P4. : Jemaat yg diberkati, saatnya kita memberikan persembahan syukur, dan
memberikannya dengan hati yang tulus penuh sukacita, agar berkenan
kepada-Nya dan Tuhan memberkatinya.
Dengarlah Nas Alkitab dari 2 Korintus 9 : 12
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“Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya
mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi
juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.”
Tuhan memberkati Persembahan Saudara.
Sebelum memberi persembahan, jemaat menyanyi KJ 288 Bait 1 , 2
”Mari Puji Raja Surga”
Semua

Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
DitebusNya jiwa-raga, maka puji namaNya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!
Puji Yang kekal rahmatNya, bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setiaNya ajaib!

( Saatnya membrikan persembahan, Setelah semua memberi menyanyi bait 3 )

Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasihNya menatang, di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia, kasihNya seluas laut!
Doa Persembahan
P4

Marilah kita berdiri, untuk menyerahkan ungkapan syukur kita
dalam doa secara berbalasan.
ALLAH Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan apa
yang kami perlukan untuk kehidupan ini, kami menyadari bahwa
kami juga harus memberikan itu kembali untuk pekerjaan-Mu di
tengah kehidupan persekutuan ini.

Umat

Berkatilah ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini, ajarlah
dan ingatkan untuk tidak kuatir akan kekurangan ketika kami
berikan apa yang ada pada kami, sebab Engkau sendirlah yang
akan selalu mencukupkan segala yang kami perlukan, kami mengImani-nya, kerena Engkaulah pemilik segalanya di dalam
KristusYesus.

Brsama Terima kasih ya Allah Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam
nama Yesus Kristus,Tuhan penebus kami, Amin.
...duduk
IV PENGUTUSAN
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WARTA JEMAAT: P4
AMANAT
(berdiri)
PF : Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu
dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar
Menyanyi GB 116 : 1- 2 YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T'RANG
Kantoria

Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.
Ref.
Di dalam perbuatanmu,
di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya
kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya

Prpn

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya,
bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagimu,
agar hidupmu jadi saksi teguh. Ref.

Semua

Laki
Semua

Walau terkadang jalan hidupmu kelam,
pelitamu tetap bersinar terang.
Janganlah padam hanya kar’na kemelut,
Tuhan inginkan kau bersinar terus. Ref.

BERKAT
PF :

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya:
“Kasih Karunia TUHAN YESUS KRISTUS, dan KASIH ALLAH, dan
persekutuan Roh Kudus Menyertai kamu sekalian.”

MENYANYI :KJ 478 C : A…..MIN, A….MIN,

A…..MIN

(Umat, tetap berdiri sampai AlKitab
dibawa keluar – duduk bersaat tedu – salam persekutuan.)
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