TATA IBADAH MINGGU, 15 APRIL 2018
(MINGGU PASKAH III - PUTIH)

KOMUNITAS YANG BERSAKSI




Latihan Lagu
Pembacaan/Penayangan Warta Lisan
Saat Hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Marilah dengan penuh ungkapan syukur kita siapkan hati dan
pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan yang
kita sembah adalah setia, seperti dikatakan dalam RATAPAN 3
: 22-23, “Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habishabisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; besar kesetiaanMu!”
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)

NKB 7 : 1-2, 6
NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU
1) Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia
besarkanlah nama-Nya.
refrein :
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
2) Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan,
sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan,
muliakan Penciptamu.
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6) Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
semua ciptaan-Nya.
Semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga,
nyanyikan: Haleluya!

3. VOTUM
PL

J

: Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya
untuk selama- lamanya.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan.
Tuhan beserta saudara!
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat
pagi/siang/sore.
Setelah peristiwa kebangkitan Yesus, maka Yesus meyakinkan
pada para murid-murid-Nya bahwa mereka adalah saksi dari
semua peristiwa yang dialami Yesus hingga kebangkitan-Nya.
Injil LUKAS 24 : 48 mengatakan, “Kamu adalah saksi dari
semuanya ini.”.
Oleh karenanya sebagai pengikut Kristus, kita pun memiliki
tanggung jawab sebagai saksi Kristus. Namun masalah yang
sering dihadapi adalah banyak diantara kita yang tidak
mengerti/memahami bagaimana seharusnya menjadi saksi
Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Begitu pula dengan
peran Gereja sebagai saksi Kristus. Sudahkah gereja
melakukan perannya? Apa yang telah dilakukannya?
Melalui tema kotbah pada Minggu Paskah ke-3 ini yaitu :
“KOMUNITAS YANG BERSAKSI”, kita diingatkan kembali
bahwa sebagai pengikut Kristus kita memiliki peran sebagai
saksi yang mengenalkan karya keselamatan Tuhan pada dunia.
Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi
saksi yang efektif bagi kemuliaan-Nya.
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6. NYANYIAN JEMAAT
KJ 40 : 1-2, 4
AJAIB BENAR ANUGERAH
1) Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
‘Ku hilang, buta, bercela, olehnya ku sembuh.
2) Ketika insaf ‘ku cemas, sekarang ku lega!
Syukur, bebanku t’lah lepas berkat anugerah!
4) Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat yang terkasih,
Betapa sering kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak
berkenan di mata Allah. Dari hal kecil hingga hal besar, baik di
sengaja maupun tak sengaja.
Saat ini dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita
mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah untuk mohon
pengampunan-Nya.
Mari kita berdoa ...

PL

: Tuhan, seringkali kami tidak melakukan peran kami dalam
menyampaikan kesaksian karya-karya-Mu di dunia. Dengan
berbagai alasan, kami lebih memilih diam daripada harus
menceritakan pengalaman iman kami bersama Tuhan. Bahkan
sikap hidup kami pun seringkali tidak mencermikan
keteladanan-Mu. Itu semua tentu mendukakan hati-Mu ya
Tuhan.
Ampunilah kami ya Tuhan atas sikap-sikap kami tersebut.
Kami mau memperbaikinya dan berani mengambil tanggung
jawab kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ... Amin.

( Hening )

8. NYANYIAN JEMAAT
PKJ 39 : 1-3
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JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU
1) Jikalau Tuhan tidak menebusku
dan Tuhan tidak mengampuniku,
hidupku berbeban dan dosaku berat!
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
2) Jikalau Tuhan tidak menjagaku
dan tak menuntun, tak memimpinku,
hidupku tak tentu dan langkahku sesat.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
3) Jikalau Tuhan datang menolongku,
dan Tuhan jaga hamba-Mu terus,
hidupku damailah, dosa terhapuslah.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Kami mengundang Jemaat untuk berdiri.
Bagi kita yang telah mengakui dosa–dosa kita dan berbahagia
karena memperoleh pengampunan yang di berikan oleh-Nya,
maka terimalah Berita Anugerah yang di ambil dari KISAH
PARA RASUL 1 : 8, “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi.”.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah!
(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.

gki kebonjati

5

12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari KISAH PARA RASUL 3 : 12-19.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 4. (hal. 10-12)
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 1 YOHANES 3 : 1-7.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut LUKAS 24 : 36-48.
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 BERSAKSI
14. SAAT HENING
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 …
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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. : Marilah kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak
pernah berkesudahan. Rasa syukur itu akan kita ungkapkan
melalui persembahan.
Nas pengantar persembahan kita pada hari ini di ambil dari
IBRANI 13 : 15, “Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa
mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan
bibir yang memuliakan namaNya.”.

20.NYANYIAN JEMAAT
PKJ 153 : 1-3
PAKAILAH SELURUH HIDUPMU
1) Pakailah seluruh hidupmu
dalam ladang dunia.
Tiap harta dan talentamu
pergunakan bagi-Nya.
refrein :
Berkat Tuhan tersedia
bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan
kini dan selamanya.
2) Sungguh banyak waktu terbuang
untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang
menyalurkan karsamu.

gki kebonjati

7

3) Ingatlah akan Penciptamu
pada masa mudamu.
Sebelum tiba hari tua,
persembahkan karyamu.
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 182 : 1-2, 5
KUUTUS ‘KAU
1) Ku-utus ‘kau mengabdi tanpa pamrih,
berkarya t’rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka.
Ku-utus ‘kau mengabdi bagi-Ku.
2) Ku-utus ‘kau membalut yang terluka,
menolong jiwa sarat berkeluh,
menanggung susah da derita dunia.
Ku-utus ‘kau berkorban bagi-Ku.
5) Ku-utus ‘kau mencari sesamamu
yang hatinya tegar terbelenggu,
’tuk menyelami karya di Kalvari.
Ku-utus ‘kau mengiring langkah-Ku.
Coda :
Kar’na Bapa mengutus-Ku, Ku-utus ‘kau.
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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
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