TATA IBADAH

HARI MINGGU XXVII SESUDAH PENTAKOSTA

Minggu, 25 NOVEMBER 2018

Persiapan : - Penjelasan tata ibadah dan latihan lagu-lagu
- Doa para presbiter di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 Selamat pagi/sore jemaat yang terkasih.
Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah
di Hari Minggu XXVII Sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah ..........
Ajakan Beribadah
P2 Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengahtengah persekutuan kita.
MENGHADAP ALLAH
Menyanyi KJ 355 : 1-3 “Yesus Memanggil”
Kantoria: Yesus memanggil, "Mari seg"ra!" Ikutlah jalan s"lamat baka;
jangan sesat dengar sabdaNya, "Hai marilah seg’ra!"
Ref: Sungguh, nanti kita ‘kan senang, bebas dosa, hati pun tent’ram
bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.

Prosesi Alkitab
Semua

Hai marilah, kecil dan besar, biar hatimu girang benar.
Pilihlah Yesus - jangan gentar. Hai mari datanglah!

Semua

Jangan kaulupa, Ia serta; p"rintah kasihNya patuhilah.
Mari dengar lembut suaraNya, "AnakKu, datanglah!"

VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi.
(Mazmur 124 : 8)
KJ 476

NAS PEMBIMBING
Yakobus 1 : 12
PF
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia
sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.
SALAM
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Tuhan kita, menyertai engkau. (1 Timotius 1 : 2b)
J

dan menyertaimu juga.

2

Menyanyi KJ 391 : 1,2 “Puji Tuhan Haleluya “
Kantoria

Semua Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu.
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh! Ref
duduk

PENGAKUAN DOSA
P2 : Jemaat marilah kita mengaku dosa-dosa kita dihadapan Allah kita.
Allah maha pengasih, Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk
hidup memuliakan namaMu dan membawa berkat kepada sesama manusia.
Tugas ini adalah hakekat dalam perjalanan ziarah iman umatMu. Namun
dalam pelayanan dan kesaksian, kami selalu melakukan ibadah tanpa makna,
dan membanggakan persembahan tanpa keadilan, dan mendengar FirmanMu
tanpa melakukan kebenaranMu, ya Allah. Kami telah berdosa melanggar
kehendakMu.
Hening sejenak
P2 : Ampunilah kami, sebab kami memilih untuk tidak memperhatikan FirmanMu
dan kurang peduli terhadap penderitaan sesama. Kami telah membuat
banyak orang menderita, karena sikap pementingan diri sendiri.
Kami telah melukai hati banyak sahabat. Kami telah mempermalukan Engkau
melalui perbuatan yang hina. Ampunilah kami, ya Allah dan pulihkanlah kami
serta pakailah kami lagi untuk menyatakan kasihMu. Demi Yesus Kristus
Tuhan kami.
Umat GB 26 “ Ampuni UmatMU”
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BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 2: 4 , 5
yang menyatakan:
“Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkan-Nya kepada kita”, telah menghidupkan kita bersamasama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan
kita--oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.
J
Syukur kepada Tuhan. Amin.
Menyanyi KJ 40 : 1,2,4 “ Ajaib Benar Anugerah”
Solo
Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.
Semua Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!
Semua Kudapat janji yang teguh, kuharap sabdaNya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
PERINTAH HIDUP BARU
PF Setelah kesalahan kita diampuni-Nya, mari berdiri, untuk mendengarkan
Perintah Hidup Baru seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10:13, yang
menyatakan:
“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa,
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia
tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu
kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu
dapat menanggungnya”.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi Gb 384 “ Gloria , Gloria In Exelsis Deo

duduk
 Kesaksian Pujian
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PELAYANAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
PF Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!
J

P3

 GB 387 “ Puji Tuhan Haleluya”

Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yakobus 1 : 12 – 18
yang menyatakan “ ………….”
Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu
dan ucaplah syukur kepada Allah.
J  GB 392 a: “KepadaMu Puji-Pujian”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
duduk
KHOTBAH : “IMAN YANG TERUJI ”
…saat teduh (tanpa diiringi instrumentalia)
JAWABAN JEMAAT
MENYANYI GB 269 :1,2,4 ” Oh Betapa Senang”
Kantoria
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Prmpn

Ref: Semua
Lk-Lk

Ref:Semua
Pengakuan Iman Rasuli
PF
Jemaat, silahkan 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 (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doksologi GB 389b )
 Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4 Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan
kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96: 8, yang menyatakan
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan
masuklah ke pelataran-Nya!
Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan
syukur kita kepada-Nya!
Jemaat Menyanyi GB 77 : 1,2 “Persepuluhanmu”
Semua Persepuluhanmu hendaklah kau beri, Kepada Allah, Sumber berkat.
Persepuluhanmu yang akan kau beri Itulah persembahan kudus.
Marilah memberi persepuluhanmu, Dari hasil jerih payahmu,
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. Dialah Sumbernya.
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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 memberikan Persembahan
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. Ref..
DOA SYUKUR berdir
P4
Jemaat, mari berdiri kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam
doa.
Allah yang hidup yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam
kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang
beribadah kepada-Mu kami telah memberikan persembahan sebagai wujud
ungkapan terima kasih kami kepada-Mu atas penyertaan dan kasih setiaMu. Kami menyerahkan persembahan ini kedalam tanganMu, berkatilah
agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasihMu bagi
sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah
memberikan dengan suka rela. Ini doa persembahan kami di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin
Duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
Berdiri
PF Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah Saudara dengar.
Menyanyi GB 278 :1,2 ” Hai Umat Tuhan ”
Kantoria
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Semua

Hai umat Tuhan satukanlah ikatan;
murnikan kasih, rendahkanlah hatimu
Setiap orang dib"rikan-Nya talenta
untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Ref:..

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: KJ 478 b “AMIN”

~ Jemaat tetap berdiri, sampai Pelayan Firman keluar ruangan ibadah
~~Saat teduh ~Salam Persekutuan ~~
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