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TATA IBADAH HARI MINGGU V PRAPASKAH
Minggu, 28 Februari 2021
(Selama masa social distancing, akan digunakan
Tata Ibadah Bersahaja – Sederhana di Buku II GPIB, hlm 39)
PERSIAPAN :
 Doa persiapan
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Jemaat terkasih, Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di Hari Minggu V
Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan, sehingga kita
diberkati oleh-Nya . Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
Pkl. 09.00 WIB : Pdt. Ny. CLARA JANE AIPASSA-PATTISAMALLO
Pkl. 17.00 WIB : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
Nyanyian GB. 20 : 1, 2 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH
1 Umat Tuhan mari datanglah persembahkan diri pada-Nya.
Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Jurus’lamatmu.
Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah.
Ref. : Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah.
Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah, Bapa Mahakasih.
Bawa persembahanmu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu.
Hai umat-Nya mari bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu.
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrument ...

2 Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya.
Hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam.
Kar’na kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya. (Ref.)
VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.” (Lukas 24 :
47-48)

SALAM
P.F. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
kamu. (1 Kor. 1 : 3)
Umat DAN MENYERTAIMU JUGA.
Nyanyian GB. 215 : 1, 2 “KU INGIN SELALU DEKAT PADAMU”
1 Kuingin selalu dekat pada-Mu, ikut ‘Kau, Tuhan, tiada jemu;
Bila Kau pimpin kehidupanku, tak ‘kan ‘ku ragu, tetap langkahku.
Ref. : Oh Jurus’lamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu.
B’ri pertolongan dan kuasa-Mu; oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.
2 Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku.
Susah, kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. (Ref.)
duduk
DOA HARI INI
P.2
Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam
kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami
datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan
menguduskan ibadah saat ini.
Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak
dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur
atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan kehendak-Mu
sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang
akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Nyanyian GB. 284 : 1, 2 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT”
1 Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang.
Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang!
Ref. : Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat.
2 Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; pengampunan-Nya penuh.
Orang 'kan datang 'pabila engkau menjadi saksi teguh. (Ref.)
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. ……..
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. HOSIANA!
Umat GB. 397 ”HOSIANA”
Hosiana, hosiana, hosiana.
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P.3.

Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tesalonika 1 : 1-10, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
P.F. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat GB 392 b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”

duduk
Khotbah : “DARI KEKINIAN MENUJU KEKEKALAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
Nyanyian KJ. 309 : 1, 4 “BIAR ‘KU TUMBUH DI BATANGMU”
1 Biar 'ku tumbuh di batangMu, ya Pokok Anggur yang benar,
supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar.
Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.
4 Diriku milikMu abadi, Engkau tumbuhkan imanku.
Yang dalam aku Kaumulai Kausempurnakan bagiMu.
OlehMu kuncup merekah, hingga berbuah mulia.
PENGAKUAN IMAN RASULI
P.F. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.Dengan hati dan mulut,
masing-masing berkata : ..........
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB 389 b “KAR’NA ENGKAULAH” )
Doxologi : Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai s'lama-lamanya. Amin.
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9: 7 yang menyatakan “Hendaklah masing-masing
memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.” Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi :
Nyanyian GB. 87 : 1, 3 “AKU BERSYUKUR PADA-MU”
1 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.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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3 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.
DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami
dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami serahkan
persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama
Yesus, terimalah syukur kami:
Umat

YA KRISTUS, TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR DAN MEMUJI NAMAMU KARENA ENGKAU
SELALU SETIA DAN MENGASIHI KAMI. TERIMALAH TANDA KASIH KAMI MELALUI
PERSEMBAHAN INI, YA TUHAN, SERTA URAPI PRESBITER AGAR MENGELOLA DAN
MENGGUNAKANNYA SESUAI KEHENDAKMU DAN UNTUK PEKERJAAN MEMULIAKAN
NAMAMU. AMIN.
duduk
IV. PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Nyanyian KJ. 400 : 1, 3 “KUDAKI JALAN MULIA“
1 Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
"Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!"
Ref. : Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!
3 'Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar;
umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. (Ref.)
BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya :………
Umat GB 402 a “AMIN”
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