TATA IBADAH MINGGU, 11 FEBRUARI 2018
(MINGGU TRANSFIGURASI I - PUTIH)

KEMULIAAN TUHAN DINAMPAKAN






Latihan Lagu-Lagu

WARTA LISAN
Pnt. : Jemaat yang terkasih, selamat pagi/siang/sore …
Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kebonjati 100
Bandung. Sebelum ibadah dimulai, mari kita saksikan
tayangan Warta Lisan berikut ini …
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 “HAI
BINTANG TIMUR”.

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 133 : 1-3
HAI BINTANG TIMUR
1) Hai bintang Timur, terbitlah kembali
dalam semarak cahaya terang,
sama dengan kau pernah menyinari
orang Majusi di malam kelam.
2) Mari, tunjukkan tempat Yesus lahir!
Sungguhkah Dia di kandang rendah?
Bayi lembut di palungan terbaring, Langit dan bumi Kerajaan-Nya.
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3) Kami berlutut bersama Majusi:
Bagi-Mu, Tuhan, pujian syukur!
T’rimalah hati yang Kaubuat suci
bagai pengganti menyan, mas dan mur.

3. VOTUM
PL
J

: Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah 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

: Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dalam kasih Yesus Kristus,
kebaktian kita minggu hari ini dalam kalender gerejawi kita di
sebut sebagai Minggu Transfigurasi, yaitu kebaktian Minggu
yang hendak merayakan peristiwa proklamasi kemuliaan
Yesus Kristus sebagai Sang Terang yang hadir untuk
menyatakan hakekat diri-Nya sebagai TUHAN Yang Maha
Kuasa dan Mulia sekaligus sebagai kurban penebus dosa bagi
umat manusia.
Minggu ini, melalui peristiwa Transfigurasi Yesus, kita sebagai
umat diajak untuk merespons terang Tuhan Yesus ini melalui
kesaksian karya Yesus Kristus dalam hidup kita.
Firman Tuhan berkata dalam YOHANES 1 : 3-5, “Segala
sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun
yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada
hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu
bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak
menguasainya.”

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 13 : 1-3
ALLAH BAPA, TUHAN
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1) Allah Bapa, Tuhan,
dimuliakanlah nama-Mu!
Allah Bapa, Tuhan,
dimuliakanlah nama-Mu!
Langit bumi ciptaan-Mu,
kami pun anak-anak-Mu.
Datanglah dengan kasih-Mu!
2) Yesus Kristus, Tuhan,
yang membawa kes'lamatan,
Yesus Kristus, Tuhan,
yang membawa kes'lamatan,
lahir dalam dunia ini,
mati, tapi bangkit lagi,
Kaulah Jurus'lamat kami!
3) Ya Roh Kudus, Tuhan,
tolong kami lawan dosa.
Ya Roh Kudus, Tuhan,
tolong kami lawan dosa.
sucikanlah hati kami,
b'rilah hidup yang sejati: tinggallah bersama kami!

7. PENGAKUAN DOSA
PL

PL

: Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Firman Tuhan dalam YOHANES 1 : 10-11 berbunyi demikian :
“Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya,
tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik
kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak
menerima-Nya.”
Ayat yang mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan
dalam kerendahan hati dan penyesalan, karena perbuatan dan
perkataan kita yang kerap bertentangan dengan kehendak
Tuhan.
Marilah kita berdoa secara pribadi untuk pengakuan dosa kita
… (hening)
: (Menutup dalam doa)
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Ya Bapa Yang Maha Pengasih, kerap kali keangkuhan hati,
ketidakpedulian, egoisme pribadi mendera kami, sehingga
kami mengabaikan panggilan kami sebagai terang, ketika
Engkau datang menyapa kami dengan kasih-Mu, kerapkali
kami, tidak dapat mengenal dan tidak dapat menerima
kehadiran-Mu, karena tertutup oleh pementingan diri,
kemarahan, iri hati, kesombongan dan ketidakpedulian.
Tuhan Yesus, ampunilah kami, perbaharuilah hati dan iman
kami kepada-Mu, agar mampu mengenal dan menerima
kehadiran-Mu sehingga terang kami bercahaya di tengah
kegelapan dunia. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 35 : 1, 3-4
TERCURAH DARAH TUHANKU
1) Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya.
3) Ya Anakdomba, darah-Mu tak hilang kuasanya,
sehingga s’lamat umat-Mu dan suci s’lamanya, dan suci s’lamanya, dan suci s’lamanya, sehingga s’lamat umat-Mu dan suci s’lamanya.
4) Sejak kupandang salib-Mu dengan iman teguh,
Kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku.

9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL

: Kami mengundang Jemaat untuk berdiri.
Bagi kita sekalian yang telah mengakui dosa kita, dengan
segala penyesalan dan rindu menerima anugerah
pembaharuan dari Tuhan, terimalah Berita Anugerah yang
terambil dari MATIUS 5 : 14-16 :
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J

“Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan
pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas
kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di sorga.”
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 2 RAJA-RAJA 2 : 1-12.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
PNK. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 50 : 1-6. (hal. 1112)
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C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 2 KORINTUS 4 : 3-6.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MARKUS 9 : 2-9.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

KEMULIAAN TUHAN DINAMPAKAN
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.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan
masa depan mengulang pengakuan pada baptisan kita
menurut Pengakuan Iman dengan mengucapkan 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.
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C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Mari bersama-sama kita mengucap syukur atas semua berkat
dan pemeliharaan Allah dengan membawa persembahan di
hadapan-Nya. Sabda Tuhan dalam 2 KORINTUS 8 : 7,
demikian : “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 145 : 1-4
AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN
1) Aku melangkah ke rumah Tuhan
dalam iringan umat Kristus,
’Ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu,
yang sungguh banyak kepadaku.
refrein :
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas berkat-Mu yang Kaulimpahkan.
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas kasih-Mu yang Kaucurahkan.
2) Aku bersujud di hadirat-Mu;
kubawakan persembahanku.
Kuhaturkan kepada-Mu, Tuhan,
kiranya Kau menerimanya.
3) Aku serahkan hasil karyaku,
harta, tenaga, serta waktu.
Dari tangan-Mu jua asalnya,
bagi kemuliaan-Mu, Bapa.
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4) Aku berlutut di hadapan-Mu,
aku serahkan jiwa raga.
Karna Engkau menebus hidupku:
utuslah aku jadi saksi.

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 341 : 1-3
KUASA-MU DAN NAMA-MULAH
1) Kuasa-Mu dan nama-Mulah
hendak kami sebar
dan kar’na itu, ya Tuhan,
kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam
mestilah busuk dipendam,
supaya tumbuh dan segar,
di panas surya memekar
berbuahlah. Tuaian pun besar.
2) Teladan sudah Kauberi
demi derita-Mu
dan melalui salib-Mu
Kaut’rima kuasa-Mu!
Bagian kami tak lebih,
seperti segenggam benih,
melintas kubur yang gelap,
agar kelak ‘kan menetap
bersama-Mu
di Firdaus gemerlap.
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3) Bagaikan padi, Tuhan pun
dikubur, dipendam,
kembali bangkit merebut
umat-Mu terkeram.
Ya Tuhan, kirim apalah
penabur yang t’lah menyerah
hidupnya untuk kuasa-Mu,
memberitakan nama-Mu,
agar seg’ra
buahnya milik-Mu.

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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