TATA IBADAh
HARI MINGGU Iv SESuDAH PASKAH

Minggu 14 Mei 201

TATA IBADAH
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 : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi / sore….
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di
hari Minggu ke IV Sesudah Paskah.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan
kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah ……
I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Marilah berdiri.. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan untuk
menyambut hadirat-Nya dan menerima firman-Nya didalam ibadah kita:
MENYANYI KJ 1 : 1, 2 HALELUYA ! PUJILAH
Kantoria
Ref. Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Maha Esa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!
Langit, buana semesta patut memuji kuasaNya,
karna berkatNya tak henti, limpah kasihNya tak terperi.
Semua
Ref. Haleluya! Pujilah, Allah Yang Agung, Maha Esa!
Dalam Kristus kita kenal Allah, Yang Hidup, Bapa kekal!
------ Prosesi Alkitab dibawa masuk -----Semua

Ref. Haleluya! Pujilah, Allah Yang Agung, Maha Esa!
Dalam Kristus kita kenal, Allah Yang Hidup, Bapa kekal!
Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang! Ref..

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

dan

Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:
KOLOSE 1 : 23
PF
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak
bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan injil, yang telah
kamu dengar dan yang telah dikabarkan diseluruh alam dibawah
langit, dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya.

2

SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi GB 242 ; 1, 2 Oh, Kasih Allah Yang Besar
Kantoria
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Semua

Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya.
Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s'lamanya
Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya;
kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. Ref…..

( umat duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Karena kita sering tidak mengarahkan hati dan pikiran kita untuk dituntunoleh Firman dan Roh Tuhan, hal itu akan menciptakan kesulitan dan
menghambat kita dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan kita
dengan baik dan benar. Karena itu marilah dengan penuh penyesalan dan
dengan segala kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-dosa kita :
Umat

( masing-masing mengaku dosa - diiringi instrumen KJ 29: 1,2 )

P2

Tuhan Yesus, kepada-Mu kami mengaku bahwa: sebagai umat yang telah
diselamatkan, kami tidak memberi diri untuk Engkau tuntun dalam
melaksanakan kesaksian kami untuk memasyurkan nama-Mu. Kami tidak
sungguh-sungguh dalam menjawab panggilan dan pengutusan yang
Engkau nyatakan. Kami telah gagal karena sering tidak taat dan setia.
Ya Allah, kami mohon pengampunan-Mu, dan menyediakan diri dituntun
oleh Firman dan Roh Kudus, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami.

Menyanyi GB 28 DENGARLAH, YA TUHAN
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BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: IBRANI 8: 12
” Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka
dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. ”
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 62 ; 1,2, 4 ”Allahkulah Kuatku dan Mazmurku”
Kantoria

Semua

Terciptalah semua oleh firman;
yang ada itu pun lenyap dan hilang
jikalau dititahkanNya.
Ya Tuhanku, Engkau selalu hadir;
Allahku tanpa awal, tanpa akhir,
siapa menandingiMu?

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Umat Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,
sesuai yang tertulis dalam: Efesus 4: 2-6 “ Hendaklah kamu selalu rendah
hati, lemah lembut dan sabar: Tunjukanlah kasihmu dalam hal saling
membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan
damai sejahtera: satu tubuh , dan satu Roh, sebagaimana kamu telah
dipanggil kepada satu pengaharapan yang terkandung dalam
panggilanmu, satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan, satu Allah dan
Bapa dari semua, Allah yang diatas semua dan oleh semua dan didalam
semua.“
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI: GB 381 ; 2 ”Kemuliaan Bagi Allah”
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

( umat duduk)

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

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, Haleluya!
Menyanyi : ♫ GB 393 HALELUYA
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Kitab Perjanjian baru, Roma 8:18–30
yang menyakan “...........................“
Demikianlah pembacaan alkitab.

PF

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

Jemaat menyanyi : KJ 474
KepadaMu puji pujian,madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi.
( umat duduk)
KHOTBAH
---- saat teduh tanpa diiringi musik----

BAPTISAN KUDUS - KARUNIA 09.30
III JAWABAN JEMAAT
MENYANYI KJ 429 1,2,3 MASIH BANYAK ORANG BERJALAN
Kantoria
Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap.
Tuhan, tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat.
O, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus,
agar mereka mendapatkan perjanjianMu yang kudus.

Semua

Andai kata dulu muridMu tidak sudi bekerja
mengabarkan cinta kasihMu pada dunia bercela,
maka Injil yang Kau berikan pasti kini tak tersebar,
sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa, bercemar.

Utus kami menjadi saksi yang setia beriman,
mengisahkan kasih sorgawi pada orang berbeban.
Roh Kuduslah yang mengurapi, agar kami tetap tekun
di dalam kasih melayani setiap orang berkeluh.
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PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala
waktu dan tempat, kita mengaku iman percaya kita menurut Pengakuan iman
Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata :
”Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ……..”
(umat duduk)
DOA SYAFAAT (Diakhiri Doxologi GB 389 A )
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Sebagai umat yang telah diselamatkan, kita diutus untuk menjadi saksiNya,
itulah tujuan hidup yang Dia kehendaki, kita bersyukur ketika menyadari akan
hal tersebut. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panggilan itu, marilah kita
memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan dengarlah Nas Alkitab
dari Mazmur 96 : 8 yang menyatakan:
“Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan
masuklah ke pelataran-Nya”.
Tuhan memberkati Persembahan yang kita berikan untuk pekerjaanNya.”
Sebelum memberi persembahan kita menyanyi GB 87 bait 1, 2)
”AKU BERSYUKUR PADAMU”
Kantoria

Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan,
atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku,
„ku persembahkan kepada-Mu.
Ku bahagia; „ku sukacita;
ku ucap syukur selamanya.

Semua

O, Tuhan Yesus karya-Mu agung
Dikau curahkan darah kudus,
jadi tebusan dosa dunia
agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami
agar setia t‟rus bersyukur.

( Saatnya memberi persembahan, setelah semua memberi menyanyi bait 3 )
Semua

Tiada kata kami ungkapkan,
hanyalah syukur kepada-Mu.
Kaulah yang layak kami tinggikan
kar‟na besarlah kuasa-Mu.
T‟rimalah Tuhan, ungkapan syukur
yang kami bawa kepada-Mu.
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Doa Persembahan ( Berbalasan )
P4
Marilah kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan syukur
kita:
Allah Bapa yang berlimpah kasih dan anugerah, kami bersyukur hidup
kami sudah Engkau selamatkan dan berkati. Mata hati kami kembali
dibuka dan diingatkan, untuk selalu taat dan setia menjadi saksi-Mu
ditengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kuat
kuasa tuntunan Roh Kudus, kami mampu melakukannya. Dan
persembahan yang kami berikan adalah sebagai ungkapan syukur hati
kami atas tuntunan-Mu dalam melaksanakan penggilan-Mu itu.
Jemaat

Ya Allah Pengasih, berkatilah persembahan ini, berilah hikmat bagi
kami untuk mengelolanya, demi Yesus Kristus Tuhan kami

P4 & J

AMIN.
...umat duduk
IV PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT: P4
AMANAT
(berdiri)
PF : Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar
Menyanyi KJ 426 ; 1, 4 KITA HARUS MEMBAWA BERITA
Semua
Kita harus membawa berita, pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih, dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.
Ref.
Karna g'lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t'rang.
Kuasa Kristus 'kan nyatalah,
rahmani dan cemerlang.
Kita harus bersaksi di dunia
tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi
terima Sang Penebus,
Terima Sang Penebus.Ref…
BERKAT
PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
“Kasih Karunia TUHAN YESUS KRISTUS, dan KASIH ALLAH, dan
persekutuan Roh Kudus Menyertai kamu sekalian.” (2. Korintus 13:13)
MENYANYI : KJ 478 C : A…..MIN, A….MIN,

A…..MIN

(umat: tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - bersaat teduh - salam persekutuan)
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