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TATA IBADAT KENAIKAN TUHAN YESUS KE SURGA 

GKJ AMBARRUKMA, KAMIS, 21 MEI 2020 

 

01. Persiapan (Petugas berkumpul dan berdoa) 

02. Liturgos: 

Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat 

berjumpa kembali dalam peribadatan di rumah atau di manapun berada, bersama dengan 

GKJ Ambarrukma Yogyakarta. Kita memasuki masa Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga yang 

akan kita hayati bersama. Pada masa pandemi COVID-19 ini tidak kita laksanakan ibadah 

padang mengingat kondisi saat ini yang mengharuskan kita meminimalisir untuk berkumpul 

dengan banyak orang. Oleh karena itu marilah dengan kesederhanaan, kita hayati bersama 

peribadatan kenaikan Tuhan Yesus ke Surga dengan penuh hikmat. 

03. Lektor :  

Introitus : Mazmur 47 : 1 – 10 

04. Semua: “Syukur kepada Tuhan” 

05. Imam: 

Jemaat yang dikasihi Tuhan marilah kita persiapkan hati kita memasuki peribadatan ini 

dengan berdoa: 

“Bapa yang maha kasih, kami hadir kehadiratMu, dengan segala ketidakberdayaan kami di 

tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di muka bumi ciptaanMu. Jiwa kami semakin 

merindukan persekutuan dengan saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih harus 

kami tangguhkan, meskipun kami percaya bahwa Engkau merencanakan sesuatu yang indah 

bagi kami. Dalam peribadatan di rumah kami masing-masing saat ini, kami mohon 

berkatMu agar kami dapat mengikuti dengan penuh hikmat dari awal sampai akhir 

peribadatan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 

06. MC Tim Musik: 

“Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dengan penuh suka cita. Bersama-sama 

kita akan memasuki gerbang Tuhan. Kita akan datang dan menyambut Sang Raja. Kita 

serukan pujian Datang ke Hadirat Tuhan.” 

Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh suka cita 

Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira 

Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu 

Kenakan jubah pujian sambut hadirnya Sang Raja 

Dan gunung‐gunung pun bersorak sorai memuji Dia 

Dan pohon‐pohon pun bertepuk tangan memuji Dia 

Skalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia 

Yesus Tuhan Raja Dialah yang bertahta di atas pujian... 
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07. Votum dan Salam Sejahtera 

Liturgos : “Marilah kita mengungkapkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian:…”  

Semua  :  Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia 

memelihara seluruh ciptaan-Nya.  

Liturgos  :  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kebangkitan 

Sejati dan nnaik ke surga selalu beserta dengan saudara sekalian. 

Jemaat  :  Begitu pula atas saudara.  

Semua  : 5 7 i . / 5 7 i . / 5 4 3 . /  

  A min, A min, A min 

 

08. Pendeta: Membacakan Sabda Kasih: Efesus 1  : 5 - 8 

09. Imam: 

a) “Bapak, Ibu, Saudara, dan Anak-anak kekasih Tuhan, sabda Tuhan membuka kembali 

keberadaan kita yang lemah tak berdaya di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tak pernah 

berhenti mengasihi dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bahkan Ia telah 

berkorban demi penebusan kita semua. Jemaat terkasih, kasih Tuhan dilimpahkan dalam 

segala hikmat dan pengertian. Apakah kita sudah berpengertian dan berhikmat terhadap 

sesama kita? Kami ajak Bapak, Ibu, Saudara dan Anak-anak sekalian, masuk dalam doa 

pertobatan yang akan kita awali dengan bernyanyi dari Kidung Pujian 123 : 1, 2, dan 3 

Yesus Raja Kehidupan” 

Yesus Raja kehidupan, padaMu kuserahkan 

Segenap isi hatiku, mohon kasih sayangMu 

Tak patut kami menyebut, apalagi menuntut 

Dosa telah mengasingkan, diriku dari Tuhan. 

Yesus tlah memikul nista, siksa serta derita 

Kau diikat dengan paksa, meski tidak berdosa 

Tujuan dalam karyaMu, membebaskan jiwaku 

Agar umat yang percaya, tidak hancur binasa. 

Tuhan ampuni dosaku, cacat serta salahku 

Kepada siapa lagi, pertolongan kucari 

Hanya di salib Tuhanku, letak keselamatan 

Brikan damai di hatiku, bersatu dengan Tuhan. 

b) Doa Pertobatan 

Marilah kita berdoa: 

“Bapa yang maha kasih, meski kami selalu hadir ke hadapanMu dengan ketidaklayakan 

kami, tetapi tak henti-hentinya Engkau selalu menegor dan memperingatkan kami melalui 

tangan kasihMu yang membelai lembut melalui saudara-saudara kami. Bahkan  Engkau 

rela menjadi manusia menanggung pedihnya paku yang menancap di kayu palang demi 

dosa-dosa kami. Namun kami terkadang lupa terhadap apa yang harus kami lakukan 

terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami. Karena itu Bapa, ampunkanlah kami, 
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dan terimalah  pertobatan kami yang kami naikkan ke hadiratMu dalam nama Tuhan 

kami Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga yang kami peringati pada 

hari ini. Amin.” 

 

10. Pendeta: Pembacaan Sabda Anugerah: 1 Petrus 3 : 21 – 22 

 

11. MC Tim Musik: (Pelepasan Balon) 

“Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus yang telah bangkit kini naik ke Sorga. 

Melalui kuasaNya Ia mematahkan kuasa maut bagi kita semua. Berikutnya kita akan 

menyaksikan pelepasan balon dan merpati sebagai simbol kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. 

Kita iringi dengan Kidung Pujian 175 : 1, 2, dan 3, Angkat Bala Surga” 

Angkat bala surga pujian merdu, bukalah gapura sambut RajaMu 

Raja Maha Mulia dengan jalanNya, naik ke dalam surga pada tahtaNya 

 Reff: Kuasa maut dan kubur dipatahkanNya 

  S’karang Tuhan Yesus, naik ke trang baka 

Ia yang menanggung dosa dunia, kini bermahkota dengan mulia 

Di kanan Sang Bapa, Ia bertahta, memimpin umatNya dengan kuasa 

 Reff:  Kuasa maut dan kubur dipatahkanNya 

    S’karang Tuhan Yesus, naik ke trang baka 

Di atas singgasana dalam trang cerah, Kristus trus berdoa bagi umatNya 

Kasih dan Anugrah diberikanNya, dan tepat mereka disiapkanNya 

 Reff:  Kuasa maut dan kubur dipatahkanNya 

    S’karang Tuhan Yesus, naik ke trang baka 

 

12. Pendeta: Pelayanan Firman 

a) Bacaan: LUKAS 24 : 44 - 53 

b) Pendeta: “Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan 

melaksanakan perintah Tuhan dalam sehari-hari. Haleluya.” 

Jemaat : Haleluya (Aklamasi ) 

c) Thema : “Tuhan Yesus Melengkapi dan Memberkati serta Menjanjikan Sesuatu 

yang Diberikan Allah untuk Manusia” 

d) Tujuan : Kita semakin diteguhkan untuk bersuka cita bahwa Tuhan Yesus yang 

naik ke surga, melengkapi manusia dengan kebenaran nubuat, kitab 

suci, dan menjanjikan Roh Kudus. 

 

13. Imam : Mengumpulkan Persembahan 

a)   Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengucap syukur atas 

pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan syukur kita melalui 

persembahan khusus dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita dasari 

persembahan kita melalui Efesus 1 : 3 “Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus 
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Kristus yang dalam Kristus  telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di 

dalam sorga.” 

b)   Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh syukur, diiringi Kidung Jemaat 

222b bait 1, 2, 4, dan 7 “Agungkan Kuasa  NamaNya” 

Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud! 

Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

Hai bintang-bintang fajar t’rang, bersoraklah terus! 

Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

 

Jemaat yang tak melupakan derita Penebus, 

B’ri hormat di hadiratNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

 

Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut; 

Akui KerajaanNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

 

14. Doa Syafaat (Petugas Pendoa) 

15. Liturgos: Marilah kita ikrarkan kembali pengakuan kita terhadap Tuhan dengan bersama-

sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian: 

16. Pendeta : Berkat 

17. Liturgos: 

“Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri peribadatan kita kali ini dengan 

selalu bersuka cita atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan terus bersemangat untuk  selalu 

berbagi kasih terhadap saudara-saudara kita. Kita puji nama Tuhan melalui pujian 

Kumenang-kumenang” 

Ku menang, ku menang, bersama Yesus Tuhan 

Ku menang, ku menang, di dalam peperangan 

Ku menang, ku menang, atas segala setan 

Haleluya haleluya ku menang 

Haleluya Dia bangkit, Haleluya Dia hidup 

Haleluya Dia naik…Rohul Kudus turun 

 

18. Liturgos: “Jemaat yang dikasihi Tuhan demikianlah peribadatan Kenaikan Tuhan Yesus ke 

surga hari ini. Selamat beraktifitas kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan 

memberkati.” 

 


