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Ucapan Selamat Datang
P2
Saudara yang berada di gereja maupun di rumah masing-masing,

yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Selamat datang dan berbakti di hari Minggu VI sesudah PASKAH.
Ibadah saat ini menggunakan Tata Ibadah dari Gereja Kristen
Jawa kiranya kita diberkati oleh-Nya.
Dalam Ibadah pagi ini juga kita akan menjadi saksi dari 2 orang
dewasa yang telah meminta, dibina dan serta diperiksa, dan diterima
menjadi warga sidi jemaat untuk bersama-sama dengan kita :
Melanjutkan perjalanan iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan!
Pemberita Firman adalah Pdt MARTHINUS TETELEPTA,
Ketua Majelis JemaatGPIB Jemaat Kharisma.
Panggilan Beribadah
P2
Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan
memulai ibadah syukur saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita,
dengan mengingat Sabda-Nya demikian, “Masuklah melalui pintu
gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya
dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!”
J
“Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya,

dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.” Haleluya!

Perarakan
P2
Umat mari berdiri . . .

Musik PKJ 2
Para pelayan masuk ruang ibadah
Penyerahan Alkitab darti Imam kepada pengkhotbah

KK. 42 (PKJ 2) “MULIA, MULIA NAMANYA” (musikalitas Bali)
Mulia, mulia nama-Nya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya! Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!

Votum – Salam
PF

Ibadah minggu dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-72
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan Bulan Oikumene
pada saat ini, kita khususkan dengan pengakuan:
“Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan
langit dan bumi.” “Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah
Bapa, dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian

dan saudara juga.

J

A --- min, A --- min, A ------------------- min.

Introitus [umat duduk]
P2 :

♫

Mazmur 97 menyatakan demikian, “TUHAN adalah Raja! Biarlah
bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita! Awan
dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah
tumpuan takhta-Nya.
Bersukacitalah karena TUHAN, hai orang-orang benar, dan
nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus.”
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi-Nya!

Pujian Umat
KK. 44 (PKJ 116) “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU”
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia besarkanlah nama-Nya.
Bersorak-sorai bagi Rajamu! Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaan-Nya.
Semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan: Haleluya!
Bersorak-sorai bagi Rajamu! Bersorak-sorai bagi Rajamu!

Pengakuan Umat
P2
(membacakan Matius 22 : 37-40)
Dalam kerendahan hati marilah kita bersama-sama bercermin dari apa
yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih
yang tanpa batas kepada-Nya, sesama manusia, dan sesama ciptaan.
P2
Dalam kejujuran pula kami menyadari bahwa kami tidak dapat
melaksanakan panggilan hidup dalam kasih secara sempurna.
J
Dalam kesadaran bukannya kasih yang muncul dari hidup kami,
tetapi kesombongan, ketidakadilan, ketidak-pedulian, kekerasan, dan
masih banyak tindakan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
P2
Dalam rasa ingin menguasai, kami hanya ingin menyelamatkan diri
sendiri.
J
Dalam rasa tidak peduli, kami membangun tembok dan
menyingkirkan sesama.
P2
Dalam rasa merasa yang paling tinggi, kami merusak dan menyakiti
sesama ciptaan.

J
P2
J

Dalam rasa merasa yang paling benar, kami meninggikan dan
mencintai ego pribadi.
Kasihanilah kami Ya Tuhan, manusia yang rapuh tapi seringkali
sombong.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.

Nyanyian Pengakuan
KK. 89 (KJ 23) “YA ALLAH BAPA” (musikalitas Jawa)
S
Ya Allah Bapa di sorga mahatinggi, puji sembah dan syukur bagi-Mu.
Mahabesar, mulia nama-Mu dan kuasa-Mu kekal selamanya.
Prmp
Lk-lk
S

Aku berlutut dan doa kupanjatkan,
'ku bertelut memohon rahmat-Mu;
ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah.

S

Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku Penebus,
Putra kekal, abadi dan kudus, Jurus'lamatku dan Raja semesta.

Anugerah Tuhan [umat berdiri]
PF
Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerahNya untuk kita semua; maka terimalah anugerah pemberian
Tuhan melalui kesaksian Yohanes 1:16-18, “Karena dari
kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi
kasih karunia; sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi
kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak
seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal
Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakanNya.” Demikianlah anugerah Tuhan.
J
Syukur kepada Allah.
Salam Damai
Umat memberi salam dengan salam namaste 🙏🏼
sambil menyanyi “Havenu Shalom Alechem”
“HAVENU SHALOM ALECHEM” (musikalitas Timur Tengah)
Semua : Havenu shalom alechem,
havenu shalom alechem,
havenu shalom alechem,
havenu shalom, shalom, shalom alechem.
Doa Syukur dan Pelayanan Sabda [umat duduk]
PF
...
Pembacaan Sabda
P3 : (membacakan Yohanes 17:20-26 dan Filipi 2:2-3).
Demikianlah Sabda Tuhan.

PF :

Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Haleluya!

Khotbah
--- Saat Teduh --- (instrumen)

 Prakata tentang Peneguhan Sidi
PF
Umat Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang
telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan
sebagai warga sidi gereja.
.....
 Doa Penguatan
PF
Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan
janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa:
....
 Pengakuan & Janji Sidi
PF
Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk
mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan
pertanyaan berikut
Pertama,

Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit, bumi
dan segala isinya; Yesus Kristus. Tuhan dan Juruselamat yang telah
menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh
Kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan
hidup sesuai kehendak Allah?

Kedua,

Apakah saudara mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
adalah Kitab Suci yang bertuliskan Firman Allah, dan yang
menyampaikan Anuge-rah keselamatan Allah kepala saudara serta
menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun
membaca dan merenungkan siang dan malam?

Ketiga,
Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada
ajaran, pemahaman iman dan ajaran yang berlaku serta membuang
segala kepercayan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap
mengikut Yesus degan setia di dunia ini, serta turut membangun
Jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki?

PF

Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaat-Nya
sebagai saksi?
( Benedictus Wulan Shaktiantoro )
( Chintya Rachel Lusiani)

(ybs satu persatu berdiri)
Ybs

Ya, dengan segenap hati

PF

Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudarasaudara bahwa, apa yang saudara ikat di dunia, terikat di Sorga
dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di Sorga.

PENGAKUAN IMAN

semua berdiri -- umat duduk
Instrumentalia GB 114

PF turun dari mimbar,
pelayan mendampingi
Peneguhan Sidi
PF
Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen
Baptisan serta mendengar pengakuan dan janjimu, kami akan
meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus, sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian
Barat yang dewasa secara iman.
Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam
Sakramen Perjamuan Kudus pertama ini dan mengingatkan
saudara hadir di Jumat Agung yang akan datang.

sidi baru berlutut

Penumpangan Tangan
PF
Allah Bapa, Sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu
dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan
melengkapi, meneguh - kan, menguatkan dan mengokohkan kamu
dengan kuasa Roh Kudus.

Sidi Baru

Amin

Musik instrumetalia
PF mengangkat berdiri sidi baru

Perkenalan kepada Jemaat
PF
Jem

Sidi baru menghadap ke Jemaat
Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi jemaat
yang dewasa dan bertanggung-jawab penuh dalam persekutuan dan
pembangunan jemaat sebagai Tubuh Kristus
Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita

semua pelayan kembali ke tempat
SIDI BARU duduk
Nyanyian Responsoria
GB 277 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR”
Firman Allah sudah 'kau dengar.
Laksanakan dalam hidupmu.
Firman Allah hendaklah kau sebar
pada orang di sekelilingmu.
Refr. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;
wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.
Doa Syafaat
PF
...
 Perdamaian dunia
 Kemiskinan dan kerusakan alam
 harapan bagi PGI dan kebersamaan gereja-gereja di Indonesia.
 pemerintah dan sospol.
Ucap Syukur Umat
P4
: Dalam menghidupi bersama sebagai gereja Tuhan, kita diajar
untuk mengatakan “kita” bukan “aku” dan “untuk kita” bukan
“untuk aku.” Oleh karena itu, marilah kita menghaturkan syukur
atas anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita.
Kita haturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat
Sabda dari kitab 1 Tawarikh 29:14, “Sebab siapakah aku ini dan
siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan
persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah
segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang
kami berikan kepada-Mu.”
Nyanyian Syukur Umat
GB 277 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR”
Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu.
sangkal diri sebagai hamba-Nya; jadi saksi setia dan tekun.

Refr.

Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;
wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.

umat berkesempatan memberi
Persembahan Syukur dan Persembahan sukarela
Dalam suka dan sengsaramu, ingat s'lalu pada Tuhanmu.
Jangan bimbang dan janganlah gentar
berpegang hanya pada ﬁrman-Nya. Refr.
Doa Bapa Kami
DOX GB 389a
Warta Jemaat
P5
... .
♫ Nyanyian Pengutusan [umat berdiri]
KK. 747 (PKJ 182) “KUUTUS ‘KAU”
Semua Kuutus ‘kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya t’rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka; Kuutus ‘kau mengabdi bagiKu.

- tanpa interlude -

Prmp
Lk-lk
Prmp
Llk-lk

Kuutus ‘kau, tinggalkan ambisimu,
padamkanlah segala nafsumu,
namun berkaryalah dengan sesama.
Kuutus ‘kau; bersatulah teguh.

S

Kuutus ‘kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu,
‘tuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus ‘kau mengiring Langkah-Ku.
Kar’na Bapa mengutusku, Kuutus ‘kau.

Coda

- interlude/ modulasi -

Pengutusan – Berkat
PF : . . .
PF

:

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera.”

Jemaat ♫ AMIN KJ 478c
A….min, a..min, a……..min.
====== 0OO0 ======

