TATA IBADAH MINGGU, 08 APRIL 2018
(MINGGU PASKAH II - PUTIH)

KOMUNITAS YANG DIPULIHKAN DAN DIUTUS



Latihan Lagu & Pembacaan/Penayangan Warta Lisan
Saat Hening

Pnt. : Jemaat, kita akan merespon panggilan ibadah hari ini dengan
sukacita dan dengan hati yang rindu. Mari kita datang
menghampiri kasih karunia Allah untuk menyembah di dalam
Roh dan Kebenaran. Kita persiapkan hati dan pikiran kita di
hadapan Tuhan. (Saat teduh sejenak ...)

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : “Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi!
Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke
hadapan-Nya dengan sorak-sorai! Ketahuilah, bahwa
TUHANlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya
Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya.”
(MAZMUR 100 : 1-3)
Marilah kita berdiri, kita sambut sorak-sorai bagi Tuhan
dengan memuji nama-Nya dengan pujian Haleluya! Pujilah.
2. PROSESI DIIRINGI NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt), Pelayan Firman (PF), Pelayanan
Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)

KJ 1 : 1-2
HALELUYA! PUJILAH
refrein :
Haleluya! Pujilah
Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal
Allah Yang Hidup, Bapa kekal!
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1) Langit, buana semesta
patut memuji kuasa-Nya,
kar’na berkat-Nya tak henti,
limpah kasih-Nya tak terperi.
2) Wahai dunia, soraklah!
Angkat suaramu, nyanyilah!
tabuhlah tifa dan gendang,
iringi puji dalam tembang!

3. VOTUM
PL

J

: Ibadah ini berlangsung dengan sebuah pengakuan,
“Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan
langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal untuk selamalamanya”.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Minggu ini kita memasuki minggu Paskah ke-2, seminggu yang
lalu kita sudah merayakan kebangkitan Kristus (Paskah)
dengan sangat meriah, setiap pribadi atapun komisi
memberikan waktu, tenaga, pikiran serta dana untuk
mendukung acara tersebut. Yang menjadi pertanyaan dalam
perenungan kita saat ini adalah :
1. Apakah makna kebangkitan Kristus hanya menjadi
perayaan tradisi gereja yang sarat dengan entertainment?
2. Apakah makna kebangkitan Kristus telah memberikan
perubahan yang signifikan dalam kehidupan berjemaat?
Saudaraku ... tema ibadah kita hari ini : “KOMUNITAS YANG
DIPULIHKAN DAN DIUTUS”.
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Dalam minggu Paskah ke-2 ini, kami mengajak jemaat untuk
bersama-sama merenungkan kembali makna kebangkitan
Kristus. Dia hadir ditengah-tengah kehidupan kita untuk
menyapa, serta membebaskan kita dari ketakutan akan ratap
tangis dan kertak gigi ... Dia memulihkan kembali keberanian
kita untuk melanjutkan karya-Nya, sehingga kita memiliki
pengharapan akan masa depan yang lebih baik.
Kehadiran-Nya senantiasa memberikan Damai Sejahtera bagi
kita semua, marilah kita “Besarkan Nama Tuhan”.

6. NYANYIAN JEMAAT
KJ 46 : 1-2, 5
BESARKAN NAMA TUHAN
1) Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
kasih-Nya tak berkurang, Haleluya!
Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya,
berkat-Nya ditemukan, Haleuya!
2) Dib'rinya hidup baru, gelap menjadi t'rang;
sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu pada-Nya berpegang,
tak usah ragu-ragu: tuntunan-Nya tent'ram!
5) Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
di dunia serukan kemuliaan-Nya!
janji-Nya dikukuhkan demi manusia:
besarkan nama Tuhan, Haleluya!

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: 1 YOHANES 1 : 9, “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”
(Jemaaat diberikan kesempatan menaikan doa pengakuan dosa secara
pribadi diiringi instrumen)

PL

: Hanya karena kasih karunia-Mu kami menerima
pengampunan dan hidup kami Engkau pulihkan menjadi
ciptaan baru.
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Pimpin dan peliharalah diri kami dengan terang Roh KudusMu, agar kami dapat hidup berdamai dengan diri kami dan
sesama kami. Sehingga teladan yang diajarkan Kristus nyata
dalam sikap dan prilaku kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ... Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
PKJ 151 : 1-3
PADA-MU, TUHANKU, KUBAWA DOSAKU
1) Pada-Mu, Tuhanku, kubawa dosaku,
segala salahku melanggar firman-Mu.
refrein :
Hapuskan dosaku, sucikan diriku.
Jadikan diriku anak-Mu yang benar.
2) Pada-Mu, Tuhanku, kumohon kuasa-Mu,
supaya ’ku teguh mengikut firman-Mu.
3) Pada-Mu, Tuhanku, kubawa diriku.
Ajari diriku cinta sesamaku.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Kami mengundang Jemaat untuk berdiri.
Bagi setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan
menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa dan memohon
pengampunan dari Yesus Kristus, maka inilah Berita Anugerah
bagi kita semua : 2 KORINTUS 5 : 17-19A, “Jadi siapa yang ada
di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah
berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya
ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah
mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah
mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah!
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(Seluruh Jemaat saling bersalaman sambil berkata :
“Damai Tuhan besertamu!”)
10. NYANYIAN JEMAAT (LAGU TEMA) (JEMAAT BERDIRI)
J
: (menyanyikan)
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B.

PELAYANAN FIRMAN

11. DOA PELAYANAN FIRMAN (JEMAAT DUDUK)
PF

J

: (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.

12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari KISAH PARA RASUL 4 : 32-35.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 133. (hal. 10-11)
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 1 YOHANES 1 : 1 - 2 : 2.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut YOHANES 20 : 19-31.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)
KOMUNITAS

YANG DIPULIHKAN DAN DIUTUS

14. SAAT HENING
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15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa
kini dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan
Pengakuan Iman Rasuli demikian …
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya …
17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF : (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus”)
J
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari
1 TAWARIKH 16 : 29, “Berilah kepada TUHAN kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap
Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan
kekudusan”.

20.NYANYIAN JEMAAT
PKJ 274 : 1-3
PAKAILAH WAKTU ANUG’RAH TUHAN
1) Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu,
hidupmu singkat bagaikan kembang.
Mana benda yang kekal dihidupmu?
Hanyalah kasih tak akan lekang.
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refrein :
Tiada yang baka didalam dunia,
s’gala yang indah pun akan lenyap.
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus
sungguh bernilai dan tinggal tetap.
2) Jangan menyia-yiakan waktumu,
hibur dan tolonglah yang berkeluh.
Biarlah lampumu t’rus bercahaya,
muliakanlah Tuhan dihidupmu.
3) Karya jerihmu demi Tuhan Yesus
‘kan dihargai benar oleh-Nya.
Kasih yang sudah kau taburkan di dunia
nanti kau tuai di sorga mulia.
19. DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.

D.

PENGUTUSAN

20. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
PKJ 184 : 1-2
NAMA YESUS TERMULIA
1) Nama Yesus termulia di atas segala nama,
agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata : Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata : Yesus Kristus itu Tuhan.
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2) Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu,
suruh hamba yang setia kerja dan bertekun.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
kupuji, kusembah Raja alam semesta.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.

21. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

22. BERKAT
PF
J

: (Menyampaikan Berkat) …
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!

23. SAAT HENING
24.PROSESI KELUAR

gki kebonjati

9

gki kebonjati

10

gki kebonjati

11

gki kebonjati

12

