TATA IBADAH

“KRISTUS MEROBOHKAN TEMBOK
PEMISAH “
HARI MINGGU TRINITAS
Minggu 11 Juni 2017

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 : Selamat pagi / sore, Salam sejahtera bagi kita semua.
Presbiter Jemaat GPIB Karunia yang bertugas mengucapkan selamat datang,
dan dengan penuh sukacita menyambut kehadiran jemaat Tuhan untuk
beribadah di hari Minggu Trinitas ini.
Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh:……..……
Kiranya melalui ibadah ini, dengan memberikan diri kita dituntun oleh Roh
kudus, kita beroleh kekuatan dan dibaharui selalu dalam iman kepada Tuhan
Yesus Kristus. Kiranya kita dimampukan untuk menjawab panggilan dan
pengutusan kita di hari-hari yang akan kita jalani. Selamat beribadah.

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat, dipersilahkan berdiri..
Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, kita arahkan hati dan
pikiran kita kepada Tuhan, menghadap hadirat-Nya dan menyambut
firman-Nya di dalam ibadah kita ini.
MENYANYI KJ 20 : 1,2,4 “ O HARI ISTIRAHAT”
Kantoria

--------Prosesi Alkitab dibawa masuk-------
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Semua 2). Padamu Hari Ahad, terciptalah terang
dan Kristus Juru‟slamat t‟lah bangkit dan menang;
Padamu pun terjadi Roh Kudus diberi:
Sempurna tiga kali terangmu berseri
Semua 4). Pun Hari Minggu ini panggilan terdengar
Dan umat menghadiri kumpulan yang besar
Di mana Firman Tuhan menyuar yang gelap;
terhidang roti sorga dan air alhayat
VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:

Efesus 4 : 16

SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi GB 16 : 1, 2

KAU YANG LAYAK

Kantoria
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Semua

Kau yang layak, 'Kau yang layak, Anakdomba Allah;
layak 'Kau t'rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh.
Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah 'Kau tebus
dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu.
(Umat duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat Tuhan, di hadapan hadirat Allah yang kudus, dengan rasa sesal
dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari mengaku akan dosa-dosa
kita :
Ya ALLAH yang penuh belas kasihan, Roh kudus telah Engkau curahkan
kepada kami untuk memberikan damai sejahtera dalam hidup kami, tetapi
kami enggan untuk berusaha memahami, dan bahkan sering tidak
menyadari kehadiran-Nya. Terang kebenaran firman-Mu yang akan
menuntun hati dan pikiran kami, sering kami abaikan….
Umat

♫ Ya Tuhan, kami mengaku ( GB 27 :1 )
Ya Tuhan, kami mengaku, berdosa di dalam hati,
di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami!

P2

Ya Allah Bapa, sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami tidak
berusaha mengundang Roh kudus, untuk mengarahkan hati dan pikiran
kami agar mengerti akan maksud-Mu bagi kami dalam memperdamaikan
kami dengan Engkau dan dengan sesama kami.

.
Umat

♫ Ya Tuhan, kami mengaku ( GB 27 :2 )
Betapa lama umat-Mu, tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!

P2

Ya Allah yang pengasih, sia-sia segala usaha upaya kami karena hanya
mengandalkan pengetahuan dan kemampuan sendiri untuk datang kepadaMu. Kami mengaku akan dosa dan kegagalan ini Ya Tuhan, oleh sebab itu
baharuilah dan sucikan hati serta pikiran kami sehingga benar-benar dapat
mengerti maksud dan kehendak-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan yang sudah
bangkit dan naik ke Surga.

Umat

♫ Ya Tuhan, kami mengaku ( GB 27 : 3 )
Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi,
Sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami.

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam : 2 Korintus 5 : 18 yang
mengatakan ”Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan
Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah
mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.
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Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
Menyanyi

GB 242 1,2 OH, KASIH ALLAH YANG BESAR

Kantoria

Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun.
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah.
Kar'na besarlah kasih-Nya dib'rikan Put'ra-Nya.
Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia.
Reff.
Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya.
Oh, kasih Allah s'lamanya di sorga terdengar.

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.

Reff.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam:Roma 13 : 8 - 10 yang menyatakan:
“Janganlah kamu berhutang apa-apa terhadap siapapun juga,tetapi
hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi
sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman
jangan berzinah, jangan membunuh , jangan mencuri, jangan
mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman
ini, yaitu: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih
tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah
kegenapan hukum Taurat. “
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI: KJ 242 MULIAKAN ALLAH BAPA
Kantoria

Muliakan Allah Bapa, muliakan PutraNya
Muliakan Roh Penghibur, Ketiganya yang Esa
Haleluya, puji Dia kini dan selamanya!

Lk-Lk
prmp
semua

Muliakan Raja kasih yang menjadi Penebus
Yang membuat kita waris KerajaanNya terus
Haleluya, puji Dia Anak domba yang kudus!

Prmp
Lk-LK
Semua

Muliakan Raja sorga, Raja G‟reja yang esa
Raja bangsa-bangsa dunia langit bumi nyanyilah
Haleluya puji Dia Raja Mahamulia.
( Umat duduk)

Kesaksian Pujian ( Paduan suara,VG,Solo )
---- saat teduh

5

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
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Kitab Perjanjian Baru: Efesus 2 : 11 – 18 yang
menyatakan: ……
Demikianlah pembacaan alkitab.

PF

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

Jemaat menyanyi : GB 392 B
KepadaMu puji pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal selama lamanya.
(duduk)

KHOTBAH : Tema : “Runtuhan Tembok Pemisah “
---- saat teduh tanpa diiringi musik

III JAWABAN JEMAAT
MENYANYI KJ 249 1, 2, 3

SERIKAT PERSAUDARAAN

Kantoria

Serikat persaudaraan, berdirilah teguh!
Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Bersama-sama majulah, dikuatkan iman,
Berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan.

Semua

Serikatmu tetap teguh diatas Alasan,
yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman,
dan satu juga baptisan dan Bapa satulah,
yang olehmu sekalian dipuji, disembah.
Dan masing-masing kamu pun dib'ri anugerah,
supaya kamu bertekun dan rajin bekerja.
Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan
Jemaat menurut firmanNya berkasih-kasihan.
( Umat duduk)
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PENGAKUAN IMAN RASULI
DOA SYAFAAT (Diakhiri Doxologi GB 389 A )
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, Saatnya kita memberikan persembahan syukur, dan mari
memberikannya dengan hati yang tulus penuh sukacita, agar Allah berkenan
atasnya dan memberkatinya.
Ayat Alkitab yang melandasi dalam kita memberi persembahan, dari:
Lukas 6 :38 “ Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncangdan yang tumpah keluar akan
dituangkan kedalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk
mengukur, akan diukurkan kepadamu.”
Tuhan Yesus memberkati Persembahan Saudara.
Sebelum memberi persembahan jemaat menyanyi GB 84 : 1
INILAH UNGKAPAN SYUKURKU
Semua

Inilah ungkapan syukurku, yang kuberikan kepada-Mu;
„ku berikan dari hatiku, terimalah.
„Ku persembahkan kepada-Mu, dengan seluruh jiwa ragaku.
Kiranya berkenan di hadirat-Mu
( saatnya memberikan persembahan.
Setelah semua memberi, menyanyi bait 2 )

Semua

Ajarlah aku, ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia.
Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah.
Pakailah diriku turut maksud-Mu.

Doa Persembahan
P4
Marilah kita berdiri, untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa
kepada Allah,:secara berbalasan :

Ya ALLAH Bapa, Engkau sumber segala anugrah atas kehidupan
ini, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, bahkan
berkat-berkat dalam hidup kami juga terus dicurahkan.
Persembahan yang kami berikan saat ini adalah juga berasal dari
pada-Mu, dan kami berikan kembali, karena kami sadar bahwa
pekerjaan-Mu dalam persekutuan kami harus terus berjalan dan
pemberian kami ini guna menunjang hal itu.
Umat

Terimalah Ya ALLAH, dan berkatilah pemberian kami, serta beri
hikmat-Mu bagi mereka yang mengelolanya. Kami berdoa dalam
Yesus Kristus Tuhan Juruselamat kehidupan kami, Amin.
...Umat duduk ......
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IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT:
AMANAT
(berdiri)
PF : Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar

Menyanyi KJ 256 1, 2, 3 KITA SATU DI DALAM TUHAN
Kantoria
Kita satu di dalam Tuhan, satu G'reja yang esa.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.
Prmp
Lk-Lk
Semua

Hujan, air dan matahari Tuhan b'rikan s'muanya,
bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.
Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.

Lk-Lk
Prmp
Semua

Tuhan s'lalu memelihara s'luruh alam semesta,
kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya.
Kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya.

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.”
MENYANYI : GB 401 AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA
do = es
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(umat , tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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