TATA IBADAH
HARI MINGGU XXV SESUDAH PENTAKOSTA

“RELA BAGI SESAMA”

Minggu, 11 November 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
-

Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

: Selamat pagi / sore, jemaat yang Tuhan kasihi, Presbiter Bertugas
mengucapkan selamat datang dan dengan penuh sukacita menyambut
kehadiran jemaat di ibadah hari Minggu ke XXV Sesudah Pentakosta.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : ………………

UNGKAPAN SITUASI:
P2

Dalam diri manusia sering kali muncul sikap egois. Mau menang sendiri,
mau untung sendiri, tidak peduli jika orang lain akan rugi, yang penting "aku
untung." Jika kita bertanya dan bandingkan lebih banyak mana, kita
berpikir, "aku , aku dan aku" dibandingkan berpikir tentang "mereka, mereka
dan mereka."
Seberapa sering kita tidak mau disalahkan dan menganggap diri paling
benar? Seberapa sering kita meletakan sudut pandang pada orientasi diri
sendiri? Seberapa sering kita meluangkan
hati untuk berempati pada
sesama? Seberapa sering kita rela berkorban bagi sesama? Seberapa
sering kita mau melayani? Mari kita buka hati kita untuk peduli,
memperhatikan sesama, bahkan rela berkorban serta melayani
sebagaimana yang Kristus ajarkan pada kita.
Mari kita berdiri dan sambut Firman Tuhan hadir di tengah - tengah kita.
MENGHADAP TUHAN

Menyanyi
Kantoria

GB 6 : 1,2,4 “Bernyanyilah Orang Percaya”
Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus,
t’rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus!
....…. Prosesi Alkitab ………..

Semua

Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecilpun sedih.
Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib.
Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang,
penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang!

VOTUM
PF

Menyanyi

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
1. 7 .l 1. || A.......min
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NATS PEMBIMBING
PF
“Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke
rumah TUHAN." (Mazmur 122 : 1)
SALAM
PF

Jemaat

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

Menyanyi GB 74 : 1-2 “Nama Yesus”
Kantoria

Semua

Nama Yesus menghibur hati yang pedih.
Nama Yesus membawa damai yang penuh
Nama Yesus, nama yang sangat berkuasa
melebihi segala nama. Ref..
(duduk)
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PENGAKUAN DOSA
(Diambil dari KJ 44.
Pengakuan dosa dinyanyikan berbalasan:
Kantoria dengan Semua)
P2

: Marilah merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita.
Allah maha murah, kami umatMu mengaku kepadaMu :

Kantoria : KJ 44 :1- 3 ”Tuhan Kasihanilah”

Semua :

Ref:Tuhan, kasihanilah ! Kristus, kasihanilah ! Tuhan, kasihanilah !

Kantoria : 2 Banyak yang hidup tanpa harapan,
lapar dan miskin; siapa menolongnya ?
banyak yang mati; siapa mengingatnya ?
Semua
Ref:Tuhan, kasihanilah ! Kristus, kasihanilah ! Tuhan, kasihanilah !
Kantoria :3 Banyak yang hidup kaya dan mewah,
tapi terasing dari sesamanya;
banyak yang mati tanpa sejahtera.
Semua : Ref : Tuhan, kasihanilah ! Kristus, kasihanilah ! Tuhan, kasihanilah !
BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab
Roma 8: 1,2 yang mengatakan :
”Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang
ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang memberi hidup telah
memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum
maut.”
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Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat

Syukur kepada Tuhan, Amin.

Menyanyi GB 50 : 1 – 2 “ Perubahan Ajaib”
Kantoria
Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru.

Ref:

Semua

Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya.

Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut
setia, murah hati, bawa sukacita,
rendah hati dan ramah terhadap orang lain
itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Ref:..

PERINTAH HIDUP BARU
PF: Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti tertulis
dalam Kitab Yohanes 15 : 12-14 yang menyatakan:
”Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah
mengasihi kamu.Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.Kamu adalah sahabatKu, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi
Semua

KJ 48 KEMULIAAN BAGI BAPA
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin
(duduk)

Kesaksian Pujian
saat teduh
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
….
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari
Alkitab : Haleluya!
Menyanyi GB 394 “Haleluya”
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya,Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
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P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Kitab Filipi : 2 : 1-11 yang menyatakan : …….
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi GB 392A ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)
KHOTBAH “Rela Bagi Sesama “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN JEMAAT
Menyanyi GB 117 :1,2,9 “ Ajar Kami Melakukan Firman Mu”
Kantoria

Semua

Ajar kami hidup rukun, damai dan tent'ram,
pun di mana kami ada nyata kasih-Mu.
Ajar kami memahami orang berbeban,
juga ikut meringankan pergumulannya.

PENGAKUAN IMAN
PF.
Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli
Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata :
AKU PERCAYA KEPADA ALLAH ………………
duduk
DOA SYAFAAT : Diakhiri Doa Bapa Kami (Doxologi GB 389b)
KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah firmanNya dari Amsal 3 : 9 – 10 yang menyatakan :
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“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari
segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Menyanyi GB 77 : 1-2 “ Persepuluhanmu”
Kantoria
Persepuluhanmu hendaklah kau beri
kepada Allah, Sumber berkat.
Presbiter
Persepuluhanmu yang akan kau beri
itulah persembahan kudus.
Kantoria
Marilah memberi persepuluhanmu,
dari hasil jerih payahmu.
Presbiter
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu;
Dialah Sumbernya.
Semua
Ref Persepuluhan bagi Allahmu,
beri dengan setulus hatimu,
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu,
Ia menjagamu.
Persepuluhan dari tanganmu
asalnya juga dari Tuhanmu
dan Ia sanggup melipatgandakan
yang kau b'ri; itulah janji-Nya
…saatnya memberi persembahan …..
Semua

Persepuluhanmu yang sudah kau beri
memuliakan Sang Pemberi.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjamin hidup sesamamu.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjadi akta di hidupmu;
percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi
menjamin hidupmu. Refr.

DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur:
Terpujilah namaMu ya, Tuhan kami. Dengan hati bersukacita kami
mempersemhahkan pemberian syukur sebagai jawaban terhadap
pengorbanan Yesus Kristus demi pengampunan dosa dan jalan selamat
umatMu ini. Kami berdoa dalam pengharapan, kiranya Yesus Kristus selalu
di hati kami, agar kesaksian kami diteguhkan dengan perbuatan ajaib yang
dilakukan Allah terhadap semua orang yang mengasihi namaMu.
Jadikanlah kami alat pelayanan yang menghadirkan kemuliaanMu di dunia
ini; demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin.
(duduk)
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PENGUTUSAN
Warta Jemaat
AMANAT PENGUTUSAN
PF

(berdiri)
Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu untuk
menjadikan sesama bagian dari diri kita. Penuhi diri dengan kerelaan bagi
sesama sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama.

Menyanyi GB 113 : 1-3 “Gita Syukur Menggema”
Kantoria Gita syukur menggema,
naik kepada-Mu, Allah Bapa Mahabaik.
Kami bersyukur, kami bermazmur
kar'na rahmat-Mu bagi kami umat-Mu.
Semua
Ref: Gita syukur, gita syukur
naik kepada-Mu, Allah Mahabesar
Semua

Yesus Kristus, Penebus,
b’rilah hikmat-Mu, b’rilah kekuatan-Mu.
Layakkan kami untuk bersaksi,
siap sedia rnenyatakan kasih-Mu.Ref

Semua

Roh Pengasih, Roh Kudus,
tuntun umat-Mu lewat arus dunia.
Walau tantangan datang menghadang,
kami tetap bersatu kokoh dan teguh.

BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 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 402 A

AMIN

(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar - ber-saat teduh - salam
persekutuan)
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