TATA IBADAH MINGGU, 14 JANUARI 2018
(MINGGU SESUDAH EPIFANI II - HIJAU)

MERESPON PANGGILAN TUHAN, BERSAKSI BAGI-NYA




Latihan Lagu-Lagu
Penayangan Warta Lisan
Saat Hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat terkasih, seperti Firman Tuhan dalam 1 TAWARIKH 16
: 8-9 berkata, “Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah
nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya diantara
bangsa-bangsa! Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah
bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang
ajaib!”. Demikianlah kiranya kita, datang kepada Tuhan. Mari
Jemaat yang terkasih, dengan penuh syukur kita menghampiri
hadirat Tuhan, dan bersama-sama menaikkan pujian Bukalah
Gapura Indah.

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) PKJ 8 : 1-2, 6
BUKALAH GAPURA INDAH
1) Bukalah gapura indah
aku masuk rumah-Mu,
agar aku bahagia,
jiwaku tenang teduh
dan kupandang wajah-Mu
dalam cah’ya mulia.
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2) Kepada-Mu aku datang:
o, Tuhanku datanglah!
Di tempat Engkau berada,
sorga pun disitulah.
Masuklah di hatiku,
jadikanlah rumah-Mu!
6) Berbicaralah, Tuhanku,
aku siap mendengar;
dan nyatakan kehendak-Mu,
Sumber Hayat yang benar.
Dalam susah yang pedih
roti sorga Kauberi.

3. VOTUM
PL

J

: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini boleh
terjadi karena sesungguhnya, “Pertolongan kita di dalam nama
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya”.
: (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 terkasih, …
Apa arti sebuah panggilan? Apakah sekadar basa basi atau
hanya sebagai pemanis saja? Panggilan sesungguhnya adalah
sebuah undangan. Undangan untuk lebih dekat dan membuka
ruang komunikasi.
Hari ini dengan penuh kesadaran, kita memahami bahwa
melalui kehidupan kita, Allah sudah dan terus memanggil kita.
Tuhan memanggil berarti kita diundang, kita diminta hadir,
kita diminta mendekat, dan diajak untuk melakukan sesuatu.
Lewat tema ibadah kita hari ini, yaitu : “MERESPON
PANGGILAN TUHAN DAN BERSAKSI BAGI-NYA”, Tuhan
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memanggil saudara dan saya dengan maksud menjadi saksi,
menjadi orang yang menceritakan secara langsung tentang
apa yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Lalu
pertanyaannya adalah ‘sudahkah kita merespon panggilanNya? Atau malah mengabaikan-Nya?’
Karena hidup ini adalah bersaksi. Bersaksi berarti melewati
sebuah proses dimana tergarapnya tanah pikiran dan ladang
hati manusia untuk menolong kita lebih bersedia mendengar
kepada kebenaran. “Barangsiapa mengatakan, bahwa ia
ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup.” (1 YOHANES 2 : 6).

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 53 : 1-3
TUHAN ALLAH T’LAH BERFIRMAN
refrein :
Tuhan Allah t'lah berfirman, Haleluya,
pada umat sabda hikmat, Haleluya!
1) Buka telinga, hai umat-Nya,
Kabar yang baik dengarkanlah!
Buka hatimu: Tuhan datang,
hai yang beriman!
2) Barang siapa bertelinga,
jangan menutup hatinya;
yang mau belajar, hai dengarlah
Firman yang baka!
3) Umat menyambut Jurus'lamat
yang dinantikan dunia;
timur dan barat satu jalan,
Tuhan pandunya.
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7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Janji Tuhan yang ditulis dalam MAZMUR 145 : 18-19, berkata :
“TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya,
pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam
kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut
akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan
menyelamatkan mereka.”
Untuk itu marilah kita membuka hati datang di hadapan
Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran didalam doa
secara pribadi.
(Jemaat dipersilakan doa secara pribadi, hening sejenak Jemaat
berdoa ... ditutup oleh Liturgos.)

Dalam Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 40 : 1-2
KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
1) Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
2) Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bers’yukur, bergemar dan berbahagia.

9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL

: Kami undang Jemaat untuk berdiri.
Bagi setiap kita yang telah datang sungguh-sungguh mengakui
dosa kepada Tuhan Yesus Kristus, maka inilah Berita
Anugerah bagi kita semua.
YEREMIA 15 : 20, “Terhadap bangsa ini Aku akan membuat
engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga; mereka
akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan
engkau,
sebab
Aku
menyertai
engkau
untuk

gki kebonjati

4

J

menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah
firman TUHAN.”
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 1 SAMUEL 3 : 1-10.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 139 : 1-6, 13-18.
(hal. 10-12)

C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 1 KORINTUS 6 : 12-20.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut YOHANES 1 : 43-51.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)
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gki kebonjati

6

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 membantu, dan dalam kasihmu
terhadap kami-- demikianlah juga hendaknya kamu kaya
dalam pelayanan kasih ini.”

19. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 149 : 1-3
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
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1) Ucap syukur pada Tuhan
kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
2) Nyanyikanlah dengan riang
kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
3) Muliakan nama Tuhan
kar’na kuasa-Nya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.

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) PKJ 177 : 1-3
AKU TUHAN SEMESTA
1) Aku Tuhan semesta. Jeritanmu kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Aku lah pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?
refrein :
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umat-Mu.
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2) Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
’Kan Ku robah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa Firman-Ku? Utusan-Ku?
refrein :
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umat-Mu.
3) Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah?

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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