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Tata Ibadat Paskah V GKJ Ambarrukma 

  Minggu, 10 Mei 2020 
 

 

01. Persiapan. 

02. Liturgos :   

“Bapak/Ibu/Sdr. Sekalian dan Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga kasih Tuhan 

selalu beserta dengan kita semua, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah 

walau masih di rumah atau tempat masing-masing. Terpujilah Nama Tuhan Bapa kita yang Maha 

Kasih, dan semoga kita semua sebagai anggota Tubuh Yesus Kristus, terus merasakan sebagai 

persekutuan umat yang hidup, dan yang dikuduskan Tuhan, serta diperkenankan beribadah, 

sebagai sarana memelihara iman karena keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Bapa 

Sorgawi, melalui karya Yesus Kristus. Marilah kita meyakini bahwa Tuhan Yesus menolong kita 

dan bangsa-bangsa di dunia terbebas dari pandemi penyakit virus Corona-19. Oleh karena itu 

mari kita persiapkan peribadatan Minggu Paskah ke-5, dengan sepenuh hati, sehingga dalam 

segala hal kita tetap setia, bersyukur dan berbakti kepada Tuhan. Amin .” 
 

03. Lektor: “Marilah kita dengarkan sabda pengantar ibadah, yang diambilkan dari bacaan:  

Mazmur 67 : 1 - 8. ... Demikianlah sabda Tuhan...” 

04. Semua : “Syukur kepada Tuhan.” 
 

05. Imam : 

“Mari kita persiapkan hati dan bersatu  dalam doa awal ibadah: “Terpujilah NamaMu Bapa, 

karena berkat dan penyertaanMu, Engkau masih mengijinkan kami untuk melakukan peribadatan 

saat ini, meskipun masih kami lakukan di rumat atau tempat kami masing-masing. Kami sadar 

akan ketakberdayaan kami dihadapanMu ya Bapa, oleh karena itu kami mohon pengampunanMu 

dan layakkanlah apa yang kami lakukan saat ini. Pimpin kami dalam peribadatan ini dari awal 

sampai akhir. Berkatilah para majelis dan para petugas yang mendukung peribadatan ini. Dalam 

nama Yesus Kristus Sang Kebangkitan Sejati, kami berdoa. Amin.” 
 

06. Liturgos :  

“Jemaat kekasih Tuhan marilah kita bersukacita menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan dengan 

menyanyikan Kidung Pujian 140 : 1 dan 2, Tuhan, Hadirlah Disini.”  

 

1) Tuhan hadirlah di sini, brikan berkat sejati 
atas kami sekalian dalam persekutuan. 
Reff: 
Tuhanku kami menanti rahmat dan anugerah 
Brilah agar hati kami segar, senang dan cerah. 

2) Tuhan hadirlah di sini,  
kami mohon pada-Mu 
nyalakanlah hati kami  
oleh api kasih-Mu. 
…Reff: 

 

07. Votum dan 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 selalu 

beserta dengan saudara sekalian. 

Jemaat :  Begitu pula  atas saudara.         
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Semua :   5  7  i   .  /  5  7  i  .  /  5  4  3  .  /  

                       A  min,      A  min,     A  min            

 

08. Pendeta : Membacakan Sabda Mawas Diri : 1 Yohanes 4 : 7 - 12. 

09. Imam  :   

a) “Bapak/Ibu/Saudara dan Anak-anak sekalian, sabda dari Tuhan Yesus, mengamanatkan 

kewajiban untuk kita semua mewujudnyatakan kasih. Namun rupanya sisi manusiawi kita 

yang sering kita utamakan, sehingga kita belum dapat mewujudnyatakan kehendak Tuhan 

Yesus dengan sepenuh hati. Oleh karena itu mari kita nyatakan pertobatan kepada Tuhan, 

yang terlebih dahulu kita mempersiapkan diri dengan melantunkan nyanyian Kidung 

Pujian 37 : 1 dan 2, Dalam Rumah Bapaku” 

Dalam rumah Bapaku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu 

Ia pergi ke negri terang dan baka, untuk menyediakan tempat bagimu 

Refr: 

Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk trang mulia 

Dalam rumah Bapaku banyaklah tempat, bila percaya kau diterima-Nya. 

 Yesus mati di atas salib yang hina, untuk menghapuskan segala dosa 

 Nanti pada suatu hari yang ceria, kita akan berkumpul di rumahNya...Refr: 
 

b) Doa Pertobatan :   

“Ya Tuhan yang penuh belas kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui kesalahan 

dan dosa yang kami perbuat. SabdaMu mengingatkan kami yang sering mengabaikan tugas 

untuk hidup sesuai dengan kehendakMu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. 

SabdaMu meneguhkan semangat kami, khususnya ditengah situasi hidup yang berat ini, agar 

terus dapat menghasilkan buah,  bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. 

Mampukan kami dalam bimbingan Roh Kudus mengasihi Tuhan dan sesama kami. Amin.” 
 

10. Pendeta :  Pembacaan Sabda Anugerah: Efesus 2 : 17 - 22. 

11. Liturgos : ”Marilah sabda Tuhan kita amini dan imani, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan 

dengan mengungkapkan pujian: “Satu Hal Telah Ku Minta” 

Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini 

Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan 

Dan menikmati kasihNya 

Dan menikmati kuasaNya 

Dan menikmati baitNya 

Dan menikmati FirmanNya..... 

 

12. Pendeta : Pewartaan Firman 

a) Bacaan: YOHANES 14 : 1 - 14 

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

melaksanakan perintah Tuhan dalam sehari-hari. Haleluya.” 

Jemaat : Haleluya (Aklamasi )  

c) Thema : “Yesus Kristus Pengantara Bagi Manusia Sampai Ke Tempat Sang Bapa” 

d) Tujuan : Jemaat mantap beriman kepada Yesus Kristus yg taat kepada Sang Bapa 

dan sesungguhnya Yesus adalah benar-benar Tuhan yang datang ke dunia 

yang menyatakan diri sebagai  jalan, kebenaran dan hidup menuju pada 

Bapa Sorgawi. 
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13. Imam :  Mengumpulkan Persembahan 

a) “Jemaat Tuhan di mana pun berada, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui 

persembahan, baik persembahan Minggu, bulanan atau pun khusus, yang didasari dengan 

firman Tuhan dari : 1 Tawarikh 29 : 13 - 14.” 

b) Pujian : “Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, dengan 

nyanyian Kidung Pujian 45 : 1 – 3, Sekeliling Takhta Tuhan”  

Sekeliling takhta Tuhan berhimpun domba-Nya 

Memuji dan bernyanyian merdu bergembira 

Refr: 

Segenap puji bagi-Nya dan Yesus Penebus 

Tempatku disiapkan-Nya di surga yang kudus. 

 Dimana jalan yang benar, ke rumah Tuhanku? 

 Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu...Refr: 

“Jangan gelisah” sabda-Nya: “Percaya padaku. 

Akulah jalan yang benar, ke rumah Bapa-Ku.”...Refr: 
 

14. Petugas Doa Syafaat:  

15. Liturgos : Pengakuan Iman Rasuli.       

16. Pendeta : Melayankan Berkat.   

17. Liturgos : Nyanyian Akhir : “Mari kita terus bersemangat dalam melanjutkan kewajiban hidup 

ini, dengan mengandalkan Tuhan Yesus Sang Gembala dan Pemimpin kami, yang akan 

senantiasa memelihara hidup kita. Oleh karena itu mari kita menyanyikan Kidung Pujian 31 : 1 

dan 2, Tuhan Pimpin Hambamu.”  

Tuhan pimpin hamba-Mu sampai ujung jalanku  

Pada-Mu ku selamat, kasih-Mu membri berkat. 

Refr: 

Pimpin Tuhan, pimpin segnap hidupku 

Dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpinku. 

   Tuhan benteng jiwaku, ku berharap pada-Mu  

   Bila hidup tergoncang, membuat aku tenang.....Refr:   

 


