TATA IBADAH
HARI MINGGU I SESUDAH EPIFANIA

“KEJAHATAN

MEMBUAT ALLAH MERASA NYERI“

Minggu 7 January 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Memastikan kesiapan; semua yang akan melayani - Prasarana ibadah ( P1 )
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori ( P1 )
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2: Selamat pagi / sore…
Pelayan Firman serta Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang, di
ibadah hari Minggu I Sesudah Epifania, kiranya kesetiaan kita untuk terus serta
sungguh-sungguh beribadah kepada TUHAN, adalah merupakan ungkapan rasa
syukur atas karya keselamatan yang TUHAN sudah anugerahkan bagi kita.
Pemberita Firman Tuhan pada ibadah ini adalah …………………
Selamat beribadah !

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri: Beribadalah kepada TUHAN
dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai.
Nyanyikanlah pujian menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya dalam
Ibadah kita saat ini.
MENYANYI

KJ 5 TUHAN ALLAH, NAMAMU

Kantoria

Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan;
isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan!
Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta!

Semua

Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani,
Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati,
Langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu!
…Prosesi Alkitab …..

Kantoria

Tiap hari namaMu kami puji dan muliakan,
kini dan selalu t'rus sampai kesudahan zaman.
Buat kami bertekun hingga Hari DatangMu.

Semua

Tuhan, kasihanilah! Kasihani kami ini;
dalam cahya kurnia tuntun yang telah Kaupilih.
Kau Harapan umatMu : kasihMu kekal teguh!

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
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NAS PEMBIMBING:
Mazmur 7 : 9
PF
TUHAN mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, TUHAN, apakah aku benar,
dan apakah aku tulus ikhlas.
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi : GB 19 YA TUHAN, SIAPAKAH YANG BOLEH DIAM
Kantoria

Semua Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik
ke gunung kudus-Mu?
Dia yang berkata jujur dan benar
dari hatinya yang tulus.
(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah mengaku akan dosa-dosa kita Secara
silih ganti :
Ya TUHAN, oleh Anugrah-Mu, Engkau menuntun hidup kami memasuki
tahun yang baru ini, kami mau dengan sungguh-sungguh mengandalkan
Engkau dalam menjalani hari-hari kehidupan kami.
Jemaat TUHAN, kami mengaku, sering kali kami tidak dengan benar dan sungguhsungguh mengandalkan Engkau, dan tidak mengundang Roh kudus untuk
menuntun hati dan pikiran kami, kami lebih mengadalkan kemampuan kami
sendiri.
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P2

Ya TUHAN, kami sadar apabila Roh kudus tidak bersama dengan kami, maka
hidup beriman kami akan sia-sia, kami tidak dapat memuliakan Engkau
sebagai saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami.
Kami mohon, dengarkanlah pengakuan kami ya TUHAN, demi Yesus
Kristus Juru Selamat kami.

MENYANYI GB 27 : 2, 3 YA TUHAN, KAMI MENGAKU
Betapa lama umat-Mu
tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu:
ampunilah dosa kami!
Betapa lama, ya Tuhan,
tak sungguh kami kasihi
sesama kami di dunia:
ampunilah dosa kami!
BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: YEHEZKIEL 33 : 11
yang mengatakan:
”Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan
ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku
berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup.
Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan
mati, hai kaum Israel?”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus.
Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
Menyanyi

GB 43 MESKI TAK LAYAK DIRIKU

Kantoria

Meski tak layak diriku,
tetapi kar'na darah-Mu
dan kar'na Kau memanggilku,
'ku datang pada-Mu

Semua

Sebagaimana adanya
jiwaku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya;
'ku datang pada-Mu.

4

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam: LUKAS 24 : 47 yang mengatakan:
”dan lagi : dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan
dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : GB 40 KASIH DARI TUHANKU
Kantoria

Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasih-Nya. Kasih besar!
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Ref : Kasih besar! Kasih besar!
Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar!

Semua

Semua

Mari datang pada-Nya, kau yang berbeban berat:
t'rima janji s'lamat-Nya: Kasih besar!
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersama-Nya
ke Yerusalem baka: Kasih besar! Ref:...
(duduk)

Kesaksian Pujian ( Paduan suara,VG,Solo )
---- saat teduh

II PEMBERITAAN FIRMAN
PF

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, HALELUYA
Menyanyi :

P3

GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Lama: KEJADIAN 6 : 5 - 8 tertulis
sebagai berikut : ………
Demikianlah pembacaan alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah
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Jemaat menyanyi : GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)

KHOTBAH
Tema: “KEJAHATAN MEMBUAT ALLAH MERASA NYERI “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—

III JAWABAN UMAT
MENYANYI
Kantoria

KJ 387 'KU HERAN ALLAH MAU MEM’BRI
'Ku heran, Allah mau memb'ri rahmatNya padaku
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku!
Ref. Namun 'ku tahu yang kupercaya, dan aku yakin 'kan kuasaNya,
Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak!

Semua

'Ku heran, oleh rahmat-Nya, hatiku beriman
dan oleh kuasa SabdaNya jiwaku pun tent'ram. Reff.
Seluruh jalan hidupku tetap rahasia
seb'lum 'ku jumpa ajalku dan nampak wajahNya. Reff.

PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat silahkankan berdiri: bersama semua orang percaya di segala
waktu dan tempat, kita mengaku Iman percaya kita menurut pengakuan
Iman rasuli. Masing-masing berkata:
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ................“
duduk
DOA SYAFAAT
PF
: ……........( diakhiri Doxologi KJ 475 )
Kesaksian pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, mari memberikan persembahan kepada Tuhan dengan
mengingat nas Alkitab dalam 2 Korintus 9: 7 - 8 yang menyatakan :
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan
sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi
dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia
kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
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MENYANYI GB 80 MARI BAWA PERSEMBAHAN
Kantoria

Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya.
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;
mari mengucap syukur.
Ref. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
….Saatnya memberi persembahan ….

Lk-lk
Prpn
Semua
Prpn
Lk-lk
Semua

Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu;
mari mengucap syukur.
Ref....
Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya;
mari mengucap syukur.
Ref...

DOA PERSEMBAHAN
P4
Marilah kita berdiri, untuk berdoa menyerahkan persembahan kita,
(secara silih - ganti ) :
Ya Allah, Bapa pemilik kehidupan ini, di Tahun yang baru ini, kami percaya
bahwa Engkau akan terus mencurahkan berkat-berkat kehidupan dan
memberkatinya bagi kami, oleh karena itu dengan penuh sukacita kami
datang bersyukur atas anugrah dan kemurahan-Mu itu.
Jemaat: Kami membawa persembahan kami, yang adalah pemberian-Mu juga bagi
hidup kami, terimalah ungkapan syukur hati kami ya TUHAN.
P4

Ya Allah, Berkatilah pemberian kami untuk pekerjaan memuliakan Engkau
melalui persekutuan di jemaat-Mu ini, ingatkanlah kami terus, bahwa hidup
kami yang kudus adalah persembahan hidup yang berkenan kepada-Mu,
demi Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa

Semua Amin.
... duduk ......
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IV PENGUTUSAN
P4

WARTA JEMAAT

AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF

: Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi Kristus
kini dan selamanya.

Menyanyi

GB 240 KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB

Kantoria

Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib,
bagi umat yang mau percaya pada-Nya.
Kasih Tuhanku sungguh nyatalah
bagi umat yang mau bersandar pada-Nya.
Ref: Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah
Agung dan besar melebihi s’galanya
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib
Bagi umat yang mau percaya padaNya

Semua

bila kau pergi jauh maupun dekat.
Ingat Tuhan-mu ‘kan menjagamu tetap.
Meskipun berat jalan kau tempuh,
Tuhanmu tetap ‘kan menuntun langkahmu. Ref:..

BERKAT
PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,terimalah berkat-Nya :
“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”
MENYANYI : GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - bersaat teduh - salam persekutuan)
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