TATA IBADAH MINGGU, 05 NOVEMBER 2017 (MINGGU BIASA)

PRIBADI YANG BERINTEGRITAS






Latihan Lagu-Lagu
Doa Persiapan
Penayangan Warta Lisan
Saat Hening
Lonceng Berdentang, Jemaat Berdiri

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat terkasih, seperti yang Pemazmur ungkapkan “Berilah
kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada
TUHAN dengan berhiaskan kekudusan! TUHAN kiranya
memberikan kekuatan kepada umat-Nya, TUHAN kiranya
memberkati umat-Nya dengan sejahtera!” (MAZMUR 29 :
2, 11), mari kita juga sambut ibadah kita pada minggu pertama
bulan November ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan.

2. NYANYIAN PROSESI (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt.), Pelayan Firman (PF), Pelayanan
Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)

J

: (Menyanyikan) KJ 4 : 1-3
HAI MARI SEMBAH
1) Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!
2) Hai masyhurkanlah keagungan-Nya;
cahaya terang itu jubah-Nya
Gemuruh suara-Nya di awan kelam;
berjalanlah Dia di badai kencang.
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3) Buana penuh mujizat ajaib,
ya Khalik, Engkau membuatnya baik.
Engkau memisahkan daratan dan laut
dengan kuasa firman: besarlah Engkau!

3. VOTUM
PL
J

: Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan
Roh Kudus.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Kasih setia Tuhan kiranya menyertai Saudara.
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat terkasih …
Sebuah film moral yang telah meraih banyak penghargaan
pada tahun 2005, berjudul Cache (atau Hidden: tersembunyi),
berkisah tentang kehidupan seorang pembawa acara talkshow terkenal di Prancis, bernama Georges Laurent. Keluarga
Laurent menjadi panutan sebagai keluarga yang mapan dan
ideal, yang hidup bahagia bersama istri dan anak, di sebuah
rumah yang besar di tengah kota. Namun kebahagiaan
keluarga ini tiba-tiba terusik oleh kiriman video yang diambil
secara diam-diam dan memaparkan keseharian hidupnya.
Seandainya ..., keseharian hidup kita juga terekam oleh kamera
CCTV secara apa adanya, tanpa sensor, dan kemudian rekaman
itu dipertontonkan kepada keluarga, kerabat, dan rekan
sekerja kita. Apakah kita pun akan terusik? Ketika orang lain
melihat dan tahu tentang hal-hal buruk, kebohongan, atau
kepura-puraan kita yang selama ini tertutup rapi, perasaan
apa yang muncul di dalam diri kita? Mungkin ada rasa malu,
sedih atau bahkan marah kepada diri sendiri, karena ucapan
atau tindakan kita di depan publik seringkali tidak sama
seperti ketika kita berada di rumah. Kita pandai menampilkan
kehidupan yang baik-baik saja dan berusaha menutupi segala
keburukan dan kepalsuan kita di depan orang lain. Tetapi
Tuhan tidak pernah terkecoh. Ia tidak terpukau melihat
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permainan sandiwara kita. Ia akan melihat kejujuran hati dan
motivasi kita. “Karena segala jalan orang terbuka di depan
mata TUHAN, dan segala langkah orang diawasi-Nya.”
(AMSAL 5 : 21).
Mari kita berdoa :
“Bapa yang penuh rahmat, sesungguhnya di hadapan-Mu kami
tidak dapat menyembunyikan kebohongan hati dan pikiran
kami ... Engkau mengenal sejauh mana ketulusan dan
kemurnian hati kami. Engkau seperti CCTV yang memantau
kehidupan kami sepanjang hari-hari kami. Kiranya Engkau
berkenan menolong kami untuk bersikap jujur, apa adanya,
dan berani membuka setiap topeng yang kami pergunakan
sebagai tempat persembunyian kami. Hanya oleh kekuatan
kasih karunia-Mu, kami dimampukan. Amin.”

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 246 : 1-2
YA ALLAH YANG MAHATINGGI
1) Ya Allah yang Mahatinggi,
Kau Pencipta dunia ini;
kami juga Tuhan ciptakan,
agar Dikau tetap dipuji.
Engkau Bapa yang memberkati
tiap orang yang rendah hati.
Tolonglah kami sekarang ini
dan selamanya.
2) Ya Allah yang Mahakasih,
Engkau lahir di dunia ini;
Engkau mati di kayu salib;
Engkau rela mengganti kami.
Dari kubur telah Kau bangkit;
kuasa maut tiada lagi.
Pimpinlah kami sebab Engkaulah
Jalan yang benar.
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7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Bapa, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau
mengerti hati dan pikiran kami. Sekalipun kami
menyembunyikan diri dalam kegelapan, terang-Mu tetap
menyinari kami.
Bapa, ampunilah kami, karena keangkuhan sikap dan
perbuatan kami seringkali mempermalukan nama-Mu.
Mampukan kami agar berani hidup jujur dan terbuka dalam
terang firman-Mu serta siap menerima penilaian dan resiko
apapun dari orang lain di hadapan-Mu.
Bapa, ampunilah kami, karena seringkali kami terkecoh dan
terperangkap dalam budaya dan sistem nilai yang korup,
mengagungkan diri sendiri, melecehkan hak orang lain,
sehingga kami melakukan cara hidup yang tidak berkenan dan
tidak menjadi teladan yang baik. Kami berhasil tampil baik di
hadapan orang banyak, tetapi gagal menyenangkan hati-Mu.
Bapa, ampunilah kami dan tuntunlah kami ke jalan yang kekal.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 382 : 1-3
YA YESUS TERKASIH
1) Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku,
kubuang dosaku demi nama-Mu.
Kau Jurus’lamatku, Pengasih benar.
Kasihku pada-Mu semakin besar.
2) Engkau lebih dulu mengasihiku;
Kauhapus dosaku dengan darah-Mu.
Menanggung sengsara Kau tidak gentar;
kasihku pada-Mu semakin besar.
3) Selama ‘ku hidup kupuji terus
kasih-Mu yang tulus kekal dan kudus;
dan bila ‘ku mati, ‘ku yakin benar:
Kasihku pada-Mu semakin besar.
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9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL

J

: Kami undang Jemaat untuk berdiri.
Mari kita menghayati Berita Anugerah yang diambil dari 2
KORINTUS 7 : 1, “Saudara-saudaraku yang kekasih, karena
kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita
menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan
rohani, dan dengan demikian menyempurnakan
kekudusan kita dalam takut akan Allah.”
Demikianlah Berita Anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah!
(Jemaat bersalaman sambil berkata : “Damai Tuhan besertamu!”)

10. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J

: (Menyanyikan)

gki kebonjati

5

B.

PELAYANAN FIRMAN

11. DOA PELAYANAN FIRMAN (JEMAAT DUDUK)
PF

J

: (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.

12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari MIKHA 3 : 5-12.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 43. (hal. 11-12)
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 1 TESALONIKA 2 : 9-13.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
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D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MATIUS 23 : 1-12.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)
PRIBADI YANG BERINTEGRITAS
14. SAAT HENING
(Jemaat diberi kesempatan berefleksi dalam saat hening)

15. PERSEMBAHAN PUJIAN (PS/VG/KELOMPOK MUSIK)
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang berdiri.
Bersama dengan umat Allah di segala zaman, mari kita
memperbarui iman percaya kita menurut Pengakuan Iman
Rasuli demikian ...
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.

17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF
J

: (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita atas
kasih setia Tuhan dengan memberi persembahan sesuai
firman Tuhan dalam AMSAL 3 : 9-10, “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.”
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19. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 403 : 1-4
HUJAN BERKAT ‘KAN TERCURAH
1) Hujan berkat ‘kan tercurah, itulah janji kudus:
hidup segar dari sorga ‘kan diberi Penebus.
refrein :
Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu:
sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh!
2) Hujan berkat ‘kan tercurah, hidup kembali segar.
Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar.
3) Hujan berkat ‘kan tercurah. Kini kami berseru,
“B’rilah dengan limpah-ruah, agar genap sabda-Mu!”
4) Hujan berkat ‘kan tercurah; kami menantikannya.
Hati telah kami buka, - Yesus, Kauisi seg’ra!

20.

DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.

D.

PENGUTUSAN

21. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J

: (Menyanyikan) KJ 432 : 1-2
JIKA PADAKU DITANYAKAN
1) Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan
pada dunia yang penuh penderitaan,
‘kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin,
pembebasan bagi orang yang ditawan,
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
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2) Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan
pada dunia yang penuh dengan cobaan.
aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya
menyampaikan kasih Allah yang sejati.
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah,
kes’lamatan dalam Kristus Putera-Nya.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.

22. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

23. BERKAT
PF
J

: (Menyampaikan Berkat) …
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!
(Prosesi keluar para Pelayan Ibadah)

24. SAAT HENING
(Jemaat duduk dan bersaat teduh)

25. PROSESI KELUAR
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