TATA IBADAH MINGGU, 26 NOVEMBER 2017
(MINGGU KRISTUS RAJA)

DIGEMBALAKAN DAN MENGGEMBALAKAN




Latihan Lagu-Lagu
Penayangan Warta Lisan
Saat Hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat, kita akan datang dan berbakti pada Tuhan, karena itu
mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dihadapan Tuhan.
Mari ... dengan bangkit berdiri, kita serukan pujian ...

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 10 : 1-2, 5
PUJILAH TUHAN, SANG RAJA
1) Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung,
angkatlah puji-pujian!
2) Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya!
Tiada terp'ri yang kepadamu dib'ri;
tidakkah itu kaurasa?
5) Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua makhluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus!
Padukan suaramu: Amin.
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3. VOTUM
PL

J

: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh
Kudus.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian!
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Kebaktian Minggu hari ini adalah kebaktian yang disebutkan
oleh tahun gerejawi sebagai “HARI MINGGU KRISTUS RAJA”.
Hari Minggu Kristus Raja, merupakan hari minggu terakhir
dari tahun gerejawi sebelum gereja memasuki Masa Raya
Adven.
Minggu ini adalah minggu dimana Jemaat diajak untuk
merefleksikan diri sekaligus mengevaluasi diri sehubungan
dengan jati diri yang disandangnya yaitu “PENGIKUT
KRISTUS”. Pengikut Kristus yang taat dan setia pada Firman
dan perintah-Nya. Pengikut Kristus yang sadar bahwa dirinya
sendiri harus bertumbuh dalam iman dan kematangan pribadi
yang berkarakter Kristus. Pengikut Kristus yang sadar bahwa
dirinya sendiri tidak mungkin hidup tanpa sesama, sehingga
setiap pengikut Kristus memiliki tugas panggilan untuk hidup
dengan sesama, saling mengasihi, peduli, menolong, bermurah
hati, mengampuni, menjaga, berani berkorban demi
kebenaran.
Karena itu tema kebaktian Minggu Kristus Raja hari ini
adalah “DIGEMBALAKAN DAN MENGGEMBALAKAN”.
Firman Tuhan dalam MATIUS 5 : 13-14, berkata :
“Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar,
dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain
dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota
yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.”
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6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 285 : 1-5
TUHANKULAH GEMBALAKU
1) Tuhankulah Gembalaku;
Oleh-Nya ‘ku tent’ram
di padang hijau yang segar,
di pinggir air tenang.
2) Jiwaku disegarkan-Nya
dan kar’na nama-Nya
ditunjukkan-Nya jalanku
yang lurus dan baka.
3) Tak usah takut hatiku
di jurang maut gelap;
Engkau sertaku, tongkat-Mu
menghiburku tetap.
4) Engkau beri hidanganku
di muka lawanku;
Engkau urapi diriku,
dan cawanku penuh!
5) Kebajikan-Mu Kauberi
seumur hidupku;
kelak ‘ku tinggal s’lamanya
di rumah Allahku.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: (Jemaat dipersilakan doa secara pribadi, hening sejenak Jemaat
berdoa ... ditutup oleh Pelayan Liturgi.)

Bapa di dalam surga, sebagaimana perintah-Mu agar kami
mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh kekuatan
diri dan akal budi kami dan mengasihi sesama seperti
mengasihi diri sendiri … maka kami datang di hadapan-Mu
dengan pengakuan bahwa, kami kerap gagal melakukan dan
gki kebonjati
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taat pada perintah tersebut … kerapkali ego kami lebih besar
dibandingkan ketaatan kami.
Kami datang kepada-Mu untuk memohon pengampunan dan
pembaharuan agar di waktu ke depan yang hendak kami jalani
kami mampu lebih kuat mentaati perintah-Mu.
Berilah anugerah perdamaian antara diri kami pribadi dengan
Engkau ya Bapa, tetapi kami mampu berdamai dengan sesama
kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan
doa kami.
Dalam Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 26 : 1-3
MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU
1) Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus.
refrein :
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus.
2) Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!
3) Ini saja andalanku: jasa kurban-Mu.
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.

9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL

: Kami undang Jemaat untuk berdiri.
Bagi setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan
menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa dan memohon
pengampunan dari Yesus Kristus, maka inilah Berita Anugerah
bagi kita semua.
YOHANES 15 : 13-15, “Tidak ada kasih yang lebih besar dari
pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk
sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu
berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak
menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang
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J

diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat,
karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu
yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.”
Demikianlah Berita Anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah!
(Jemaat bersalaman sambil berkata : “Damai Tuhan besertamu!”)

10. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J

: (Menyanyikan)
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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 YEHEZKIEL 34 : 11-16, 20-24.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 95 : 1-7. (hal. 1012)

C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari EFESUS 1 : 15-23.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
gki kebonjati
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D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MATIUS 25 : 31-46.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)
DIGEMBALAKAN DAN MENGGEMBALAKAN
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 2 KORINTUS 8 : 7, “Maka sekarang, sama
seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, --dalam iman, dalam
perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk
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membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami-- demikianlah
juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.”

19. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 298 : 1-3
SELAMA BUMI DIDIAMI
1) Selama bumi didiami,
berbunga t’rus, berbuah baik,
Engkau, ya Allah, Bapa kami,
sembah syukur pada-Mu naik!
2) Selama orang berbahasa
dan bangsa-bangsa bertemu,
sabda kasih-Mu berkuasa
dan nama Yesus disebut.
3) Burung di langit Kausuapi,
bunga di ladang berseri;
tak usah kami pun kuatir:
seluruh hidup Kauberi.

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 415 : 1-3
GEMBALA BAIK BERSULING NAN MERDU

1) Gembala baik bersuling nan merdu
membimbing aku pada air tenang,
dan membaringkan aku berteduh
di padang rumput hijau berkenan.
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refrein :
O, Gembalaku itu Tuhanku,
membuat aku tent’ram hening.
Mengalir dalam sungai kasihku
kuasa damai cerlang, bening.
2) Kepada domba haus dan lesu,
Gembala baik memb’rikan air segar;
ke dalam hati haus dan sendu
dib’ri-Nya air hidup yang benar.
3) Di jalan maut kelam sekalipun
ku tidak takut pada seteru,
sebab Gembala adalah Teman
dan Jurus’lamat bagi diriku.

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

gki kebonjati

9

gki kebonjati

10

gki kebonjati

11

gki kebonjati

12

