TATA IBADAH

HARI MINGGU I SESUDAH EPIFANIA

Tema

“SEMANGAT

UNTUK MEMBANGUN JEMAAT KRISTUS

Minggu 13 Januari 2019

“

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, presbiter yang bertugas
mengucapkan selamat datang, di ibadah hari Minggu I Sesudah Epifania.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah : ………………
Selamat beribadah !
I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P.2
Jemaat mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita.
MENYANYI GB 24 : 1,3 “Mari Menghadap Allah”
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Kantoria
Semua

Buang dendam di hati,
jangan kau bawa, jangan kau simpan.
Ampunilah dahulu,
jika di hati ada amarah.
Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan,
agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun.
Mari berpadu suara
nyanyikan Haleluya!
Prosesi Alkitab

Kantoria
Semua

Saat kau beribadah
jangan biarkan iblis menggoda.
Tenangkanlah dirimu,
minta Roh Kudus tinggal di hati
agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya.
Firman Tuhan yang dib’ritakan menjadi berkat bagimu
Mari berpadu suara
nyanyikan Haleluya!

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 b)
NAS PEMBIMBING:
1 Petrus 4 : 10
PF
Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah
diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi : GB 12 :1,2 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan“
Kantoria
Masuklah semua menghadap Tuhan,Sujud dihadirat-Nya,
Marilah rendahkan diri dan hati Dihadapan takhta-Nya.
Dalam kekudusan dan kebenaran Sujudlah kepada-Nya.
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, Kini dan selamanya.
Semua

Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu.
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu.
T"rimalah anug"rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu.
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.
(duduk)

PENGAKUAN DOSA
P2 :
Marilah merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa dosa
kita:
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Allah Mahakasih, Tuhan Kepala Gereja, kami mengaku, bahwa kami telah
berdosa dalam pikiran dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi Dikau
dengan segenap hati dan kekuatan. Kami tidak melihat visi-Mu atas dunia
ini, sehingga kami tidak melibatkan diri ke dalam karya yang Engkau
rencanakan bagi ciptaan-Mu. Kami cenderung tidak suka berdamai dan
mengampuni kesalahan sesama. Karena kasih sayang-Mu yang besar itu,
yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus, Putera-Mu, ampunilah
dosa dan kesalahan kami. Baharuilah hidup kami dan jadikanlah kami
anak-anak-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus
Tuhan kami
Menyanyi KJ 23 “ Ya Allah Bapa “
Kantoria

Semua

Aku berlutut dan doa kupanjatkan, 'ku bertelut memohon rahmatMu;
ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah.
Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku Penebus,
Put'ra kekal, abadi dan kudus, Jurus'lamatku dan Raja semesta.

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: Efesus 2 : 8 yang
menyatakan: ”Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,”
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 KJ 380 “ Asal Yesus Jua Tuhanku”
Kantoria
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Semua

Asal Yesus jua Tuhan hidupku,
oleh sabdaNya semua suka-citaku penuh.
Biar ‘ku setia dan di jalanNya kuikut Dia.
Oleh Yesus jua dunia sembuh.
Hai saudaraku semua,Yesus juga Tuhanmu!
Mari ikut Dia: s’lamat KerajaanNya sedia.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai tertulis dalam: Ibrani 12 :14-17 yang mengatakan:
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. Jagalah
supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,
agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang
mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau
yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak
kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu, bahwa
kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak
beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia
mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : KJ 48
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya, Amin
(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 Korintus 14 : 1 – 5 yang
menyatakan : …
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: “ Semangat Untuk Membangun Jemaat Kristus “
-- saat teduh tanpa diiringi musik—
III JAWABAN UMAT
MENYANYI KJ 427 :1- 3 “Ku Suka Menuturkan“
Semua
'Ku suka menuturkan, cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
Ref: 'Ku suka menuturkan,'ku suka memasyhurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
Lk-LK

'Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia
'Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s'lamatku. Ref: SEMUA.

Prmp

'Ku suka menuturkan cerita mulia;
setiap kuulangi bertambah manisnya.
'Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar;
dan yang belum percaya, supaya mendengar. Ref: Semua

PENGAKUAN IMAN.
PF
Jemaat silahkankan berdiri, bersama 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 ................“
DOA SYAFAAT
PF
: ……........( Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi KJ 475 )
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yang diberkati, melandasi pemberian persembahan kita, ayat Alkitab
dalam : Ulangan 16:16b – 17 yang menyatakan :
Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa, tetapi
masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang
diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."
Tuhan memberkati Saudara dan Persembahan
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Sebelum memberi persembahan, jemaat menyanyi GB 89 : 1,2
”Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan”
Kantoria

Semua

Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Saatnya memberikan perembahan
Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.

DOA PERSEMBAHAN
P4
Marilah berdiri, untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
dalam doa:.
Terpujilah namaMu ya, Tuhan kami. Dengan hati bersukacita kami
mempersembahkan 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
IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P4
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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 115 :1,2 ”Utuslah Kami”
Kantoria

Semua Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia untuk nyatakan kasih bagi dunia.
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 402 B

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