TATA IBADAH
HARI MINGGU VI SESUDAH EPIFANIA

“ALLAH YANG KREATIF MENJUMPAI
MANUSIA YANG PUTUS ASA”

Minggu 11 February 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, jemaat yang Tuhan kasihi, majelis jemaat serta pelayan
firman dengan penuh sukcita menyambut kehadiran jemaat serta
mengucapkan selamat datang, di ibadah hari Minggu ke VI Sesudah Epifania.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah : ………………
Selamat beribadah !

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat yang TUHAN kasihi, marilah berdiri:.. dengan hati yang penuh
sukcaita dan sungguh-sungguh tertuju pada TUHAN, kita menyambut hadiratNya dan beribadah, menyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran.
Bersyukurlah dan pujilah nama-Nya.
MENYANYI KJ 20 : 1,2,4 “O Hari Istirahat”

Kantoria

O hari istirahat, ceria dan cerah
Pelipur hati sarat , o hari mulia.
Bernyanyilah semua, bersatu menyembah:
“Kudus, kudus, kuduslah”
kepada Yang Esa.

Semua

PROSESI ALKITAB
Semua

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 122 : 1
PF
Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke rumah
TUHAN."
SALAM
PF :

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.

Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi : GB 18 “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan”
Kantoria Marilah bernyanyi puji Tuhan,
bunyikan seruling dan sasando,
Pujilah DIA, di atas takhtaNya yang mulia.
Pujia Dia hai segala yang bernafas.
Semua
Ref: Pujilah Tuhan yang Maha tinggi dan Mahakuasa
Pujilah Tuhan yang Maha kasih dan murah hati
Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan
Pujilah Dia segala yang bernafas.
Semua

Marilah bernyanyi suka cita,
pukul toto buang dan kolintang,
Pujilah DIA, agungkan Tuhan semesta alam.
Puji Dia hai segala yang benafas. Ref;..

( duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya Allah, Bapa yang Mahakudus, kami datang kepada-Mu mengaku akan
dosa dan kegagalan kami.
Engkau yang selalu setia mengasihi kami, namun sebagai umat yang
merasakan kasih-Mu, kami tidak merespon kasih-Mu dengan baik dan
benar.
Umat
P2

Masing-masing mengaku dosa secara pribadi.
(diiringi instrument KJ 33 )
Ya Allah, Engkau melihat hati kami dan mendengar pengakuan kami.
Di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi.
Ampunilah dan pulihkan kami.
Roh kudus penuhi dan baharuilah hati kami, demi Yesus Kristus yang kami
kasihi.

Menyanyi : KJ 29 Di Muka Tuhan Yesus
Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayangNya;
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.
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BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: 1 Yohanes 4: 9-12
yang mengatakan:
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa
Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita
hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi
Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai
pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau
Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Tidak ada seorangpun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
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 42 : 1,4 “Kuasa Darah Yesus Menyucikanmu”
Kantoria
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Semua

Hai tinggalkan jubah dosa tercemar, hingga kau jadi putih bersih.
Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih? Ref:…

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam: 1 PETRUS 1 : 13 - 15 yang
mengatakan: ”Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan
letakanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang
dianugrahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah
sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu
menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus,
yang telah memanggil kamu.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : GB 381 KEMULIAAN BAGI ALLAH
Semua
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi,
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
Lk-Lk

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Prmp

Anak domba, Jurus’lamat, Putra Allah mahakuasa
Engkau yang menghapus dosa dunia
Kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Semua

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!
(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 : GB 393 HALELUYA
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian lama : 1 Raja-raja 19 : 9 – 12 tertulis
sebagai berikut:”…..”
Demikianlah pembacaan alkitab.
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PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah

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: “Allah yang kreatif menjumpai manusia yang putus asa”
--- saat teduh tanpa diiringi musik—

III JAWABAN UMAT
MENYANYI GB 203A :1,3
Kantoria

Semua

KUPUJI KUASA TUHANKU

Seluruh makhluk diberi asuhan kasih-Nya;
ke manapun kita pergi, Tuhan di situlah!
Tangan-Nyalah pengawalku dan ‘ku dibimbing-Nya;
tiada jalan kutempuh di luar kasih-Nya.
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PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat silahkankan berdiri : bersama-sama orang percaya di segala
waktu dan tempat, kita mengaku Iman percaya kita menurut pengakuan
Iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata:
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ...............”
DOA SYAFAAT
PF
: ……................. (Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologie KJ 475 )
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, mari memberi persembahan dengan hati yang tulus dan
penuh sukacita agar berkenan Tuhan pakai bagi pekerjaan-Nya. Ayat Alkitab
mendasari dalam kita memberi adalah Yakobus 1 : 17 mengatakan :
”Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna,
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada
perubahan atau bayangan karena pertukaran”.
Tuhan memberkati Saudara dan Persembahan Saudara.
Sebelum memberi Persembahan Jemaat menyanyi GB 87 :1,2
AKU BERSYUKUR PADA-MU
Kantoria

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.

Semua

O, Tuhan Yesus karya-Mu agung Dikau curahkan darah kudus,
jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur.
…. Saatnya memberi persembahan ….
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 Persembahan
P4
Marilah kita berdiri, untuk berdoa menyerahkan persembahan kita :
Ya TUHAN, Allah yang menyediakan segala berkat kehidupan kami dan
memeliharanya, kami bersyukur atas karunia-Mu ya TUHAN, dan juga
firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang terus
setia datang mengingatkan kami agar tetap percaya. Kami bawa
persembahan sebagai rasa syukur hati kami dan agar dapat menunjang
pekerjaan-Mu di gereja-Mu. Terima kasih ya TUHAN, kami mohon
berkatilah pemberian kami ini, dan yakinkanlah kami bahwa kami tidak
kekurangan ketika apa yang ada pada kami juga dapat diberikan untuk
orang-orang disekitar kami yang memerlukan pertolongan kami. Demi
Yesus Kristus yang sudah memberi hidup-Nya untuk menyelamatkan kami,
Amin.
... duduk ....
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IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P.4
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 120 KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU
Kantoria

Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu
untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu,
Kristus memanggil dan mengutus dirimu.
Ref: Dia memanggil, Dia mengutus,
Dia membimbing dan besertamu selamanya.

Semua

Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya;
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu,
supaya dunia pun percaya pada-Nya. Ref:..

Prpn

Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia,
tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu.
Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar,
ingatlah, Tuhan bersamamu s'lamanya. Ref:Semua

Laki-laki
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 - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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