TATA IBADAH MINGGU, 17 JUNI 2018
(MINGGU BIASA - HIJAU)
MENGHADIRKAN BUAH-BUAH HIDUP


Latihan Lagu-lagu dan doa persiapan

Pnt. : Selamat pagi/sore Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita
akan bersama-sama menyaksikan tayangan warta lisan.
(Penayangan warta lisan)

Jemaat terkasih kita akan memasuki saat hening untuk menyiapkan
hati dan pikiran kita dalam ibadah pagi/sore hari ini.
(Saat hening)

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (DUDUK)
Pnt. : Jemaat terkasih, di dalam MAZMUR 42 : 2-3 tertulis : “Seperti
rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku
merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada
Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?”
Mari kita menghampiri takhta Allah dengan berdiri dan
memuji-Nya melalui pujian Haleluya! Pujilah …

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

J

: (Menyanyikan) KJ 1 : 1-2
HALELUYA! PUJILAH
refrein :
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!
1) Langit, buana semesta patut memuji kuasa-Nya,
kar’na berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi.
2) Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!
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3. VOTUM
PL

J

: Ibadah ini berlangsung dengan pengakuan “Pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi,
yang kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan kita untuk
selama-lamanya.”
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

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

5. KATA PEMBUKA (DUDUK)
PL

: Jemaat yang dikasihi Tuhan.
Kapan waktu melayani yang tepat?
Saat kita masih seorang pelajar kah?
Saat lajang kah?
Saat belum punya anak kah?
Saat anak-anak masih kecil? Atau Saat anak-anak sudah lebih
besar?
Atau waktu kita sudah pensiun di masa tua?
Tidak akan ada pernah waktu yang tepat, yang ada adalah selalu
ada banyak alasan yang membuat kita harus sekarang juga
mengambil bagian pelayanan.
EFESUS 2 : 10 mengatakan, “Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik,
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup
di dalamnya.”
Tuhan tidak menempatkan kita di bumi hanya untuk hidup
demi diri Anda sendiri. Dia ingin kita membuat dunia ini
menjadi tempat yang lebih baik!
Jika kita tidak melaksanakan panggilan kita, berarti kita sedang
melewatkan semua inti sari dari kehidupan ini. Panggilan hidup
orang percaya memang untuk menjadi pelayan, bukan besok,
bukan nanti, namun sekarang.
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Jemaat yang terkasih, ibadah pagi/sore hari ini yang
bertemakan MENGHADIRKAN BUAH-BUAH HIDUP, hendak
mengajak kita menggunakan bakat dan talenta kita untuk
memberi kontribusi dalam hidup ini, untuk menjadi pemberi,
bukan penerima.

6. NYANYIAN UMAT
J

: (Menyanyikan) NKB 3 : 1-3
TERPUJILAH ALLAH
1) Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus
mengangkat manusia serta menebus.
refrein :
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
bergemar, bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.
2) Dan darah Anak-Nyalah yang menebus
mereka yang yakin ‘kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih.
3) Tiada terukur besar hikmat-Nya;
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya.
Dan amatlah k'lak hati kita senang,
melihat Sang Kristus di sorga cerlang.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat terkasih, kita akan menaikkan doa pengakuan dosa
berdasarkan landasan firman-Nya dalam 1 YOHANES 1 : 9, “Jika
kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari
segala kejahatan.”
Mari kita berdoa :
Jemaat dipersilakan mengambil waktu (30 detik) untuk berdoa secara
pribadi. (diiringi musik ) ...
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PL

: Tuhan Yesus Kristus yang Mahamurah, saat ini kami datang
memohon pengampunan dari Tuhan, kami mengakui segala
dosa kami. Kami seringkali berkelit dengan berbagai alasan
saat Kau membutuhkan kami hadir melayani orang lain. Kami
terlalu sibuk memikirkan diri sendiri namun lupa
menghadirkan buah yang menghidupkan bagi mereka yang
membutuhkan. Kami seringkali menunda bahkan mematikan
panggilan-Mu untuk hadir bagi sesama kami. Ampunilah kami,
ya Tuhan …
Roh Kudus kiranya membantu kami, sehingga kami dengan
sukacita mengambil bagian dalam pelayanan. Tolong kami, ya
Roh Kudus, agar kami bisa menjadi pribadi yang jauh dari keluh
kesah saat melayani.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) NKB 22 : 1-3
WALAU DOSAMU MERAH
1) Walau dosamu merah, akan putih dan bersih;
Walau dosamu merah, akan putih dan bersih.
Walaupun merah bak kirmizi, ‘kan putih bersih.
Walau dosamu merah, walau dosamu merah;
akan putih dan bersih akan putih dan bersih.
2) Dengar suara menghimbau: “Hai, kembali pada-Ku”;
Dengar suara menghimbau: “Hai, kembali pada-Ku”.
Sangat besar kasih-sayang-Nya, agung dan ajaib.
Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau:
“Hai, kembali pada-Ku; Hai, kembali pada-Ku”.
3) Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu;
Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu.
“Pandanglah Aku, wahai umat!”, sabda Tuhanmu.
Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni,
melupakan dosamu, melupakan dosamu.
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9. BERITA ANUGERAH (BERDIRI)
PL

J

: Jemaat diundang berdiri.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa, kini dengarkanlah
berita anugerah, “Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam
pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan
dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.” (1 KORINTUS 15 :
58).
Demikianlah Berita Anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah!
(Jemaat bersalaman sambil berkata : “Damai Tuhan besertamu!”)

10. NYANYIAN JEMAAT (BERDIRI)
J

: (Menyanyikan)
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B.

PELAYANAN FIRMAN

11. DOA PELAYANAN FIRMAN (DUDUK)
PF

J

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

12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari YEHEZKIEL 17 : 22-24.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 92 : 2-5, 13-16.
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 2 KORINTUS 5 : 6-17.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
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D. BACAAN III/INJIL (BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MARKUS 4 : 26-34.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

13. KHOTBAH (DUDUK)
MENGHADIRKAN BUAH-BUAH HIDUP
14. SAAT HENING
(Jemaat diberi kesempatan berefleksi dalam saat hening)

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

17. DOA SYAFAAT (DUDUK)
PF
J

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

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Jemaat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada
Tuhan seperti tercatat dalam 1 KORINTUS 16 : 2, “Pada hari
pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing
- sesuai dengan apa yang kamu peroleh - menyisihkan sesuatu
dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu
baru diadakan, kalau aku datang.”
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19. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 298 : 1-5
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.
4) Kaulah Terang dan Hidup kami; Pada-Mu maut menyerah.
Kristuslah Roti yang sorgawi dan kami jadi Tubuh-Nya.
5) Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu;
ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh.

20.

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

D.

PENGUTUSAN

21. NYANYIAN JEMAAT (BERDIRI)
J

: (Menyanyikan) PKJ 226 : 1-4
ADALAH SEORANG MANABURKAN BENIH
1) Adalah seorang menaburkan benih.
Jatuh benih di jalan dan burung memakannya.
Firman itu baik, benih kasih bagimu,
dan orang yang menolak binasa s’lamanya.
2) Di tempat berbatu benih tak berkembang.
Layu kekeringan, tiada akarnya.
Firman yang ditabur di hati yang bebal,
di dalam pencobaan tiada dayanya.
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3) Di semak berduri terhimpit tumbuhnya.
Tak dapat berbuah, tiada gunanya.
Firman dalam hati tak ada buahnya,
oleh rasa kuatir dan nikmat dunia.
4) Dan benih ditabur di tanah yang gembur,
tumbuh dan berbunga, berganda buahnya.
Firman yang ditabur di hati yang gembur
pasti akan berbuah, berlimpah hasilnya.

22. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus sampai masa tuamu.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

23. BERKAT
PF

J

: 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.
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!

24. PROSESI KELUAR
(Prosesi keluar para pelayan ibadah)

25. SAAT HENING
(Jemaat duduk dan bersaat teduh)
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