TATA IBADAH MINGGU, 08 JULI 2018
(MINGGU BIASA - HIJAU)

KELEMAHANKU MENJADI ALAT DI TANGAN-NYA




Latihan lagu
Penayangan/Pembacaan warta lisan
Saat hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Hati yang melekat pada Tuhan adalah pikiran yang tidak jauh
dari doa, firman dan puji-pujian bagi Tuhan di segala waktu.
Oleh sebab itu, “Masuklah, marilah kita sujud menyembah,
berlutut dihadapan TUHAN yang menjadikan kita. Sebab Dialah
Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan
domba tuntunan tangan-Nya.” (MAZMUR 95 : 6-7)
Jemaat kami undang berdiri, kita naikan syukur dengan
sepenuh hati dan jiwa kita untuk memuliakan keagungan dan
kebesaran nama-Nya.
2. PROSESI DIIRINGI NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt), Pelayan Firman (PF), Pelayanan
Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)

J

: (Menyanyikan) PKJ 13 : 1-3
KITA MASUK RUMAH-NYA
1) Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
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2) Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
3) Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

3. VOTUM
PL
J

: 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 setia 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 Tuhan …
Tema ibadah hari ini adalah “KELEMAHANKU MENJADI ALAT
DI TANGAN-NYA”. Adalah sebuah keniscayaan kalau setiap
manusia diciptakan Allah dengan segala keunikannya. Ada
kelebihan dan kekurangan. Apapun bentuknya.
Namun sebagai manusia, justru kita lebih mudah melihat segala
sesuatu dari sudut kelemahan dan kekurangan ... akibatnya,
kita gampang menjadi sedih, merasa tak berguna, tak berani
berharap walaupun kecil, mudah kecewa dengan keadaan
bahkan kecewa dengan Tuhan.
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Saudaraku … ketahuilah, bahwa setiap kita istimewa
dihadapan-Nya, dan Allah memiliki rencana yang indah buat
kita dan rencana itu tak akan gagal untuk digenapi-Nya, karena
: “Tak ada yang terlalu lemah untuk bisa dipakai-Nya. Tak ada
yang terlalu kecil untuk berguna bagi kerajaan-Nya. Semua jiwa
berharga dan bisa menjadi alat yang mulia di tangan Allah yang
mahakuasa.” Saudaraku … bagaimana pun juga keadaan kita,
janganlah berkecil hati. Karena kelemahan kita justru
membuka kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya
yang sempurna. Allah sanggup memakai siapa saja dan dalam
kondisi apa saja.
Untuk itu marilah, mulai saat ini kita berkata, “Tuhan ...,
pakailah kelemahanku untuk menjadi saluran berkat-Mu,
jadikan aku alat ditangan-Mu” karena Tuhan mengasihi kita
semua. “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan”

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 14 (2X)
KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
fine :
Kututurkan tak jemu
kasih setia-Mu, Tuhan;
kututurkan tak jemu
kasih setia-Mu turun temurun.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Sebagai manusia yang lemah kita tidak pernah luput dari dosa
dan kesalahan. Sudah begitu banyak dosa dan kesalahan yang
kita perbuat, semua itu tentu menyakiti hati sesama kita
terutama melukai hati Tuhan.
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Namun kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, Dia mau
mengampuni kita setiap orang berdosa. Marilah kita berseru
kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan belas
kasihan kepada-Nya.
(Jemaaat diberikan kesempatan selamat 30 detik untuk menaikan doa
pengakuan dosa secara pribadi diiringi instrumen)

PL

: Ya Bapa, inilah doa pengakuan dosa anak-anak-Mu
Hanya karena kasih karunia-Mu, kami menerima pengampunan
dan hidup kami Engkau pulihkan menjadi ciptaan baru.
Pimpin dan peliharalah diri kami dengan terang Roh Kudus-Mu,
agar kami dapat menerima dan mensyukuri kelemahan yang
ada di dalam diri kami untuk menjadi saluran berkat-Mu.
Ajarkanlah kepada kami bahwa di dalam kelemahan kami,
kuasa-Mu menjadi sempurna.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 38 : 1-2
DOSA DUNIA HAPUSLAH
1) Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus.
Akupun dibasuh-Nya oleh darah-Nya yang kudus.
Tak binasa jiwaku kar’na kasih-Nya penuh;
Yesus Kristus Tuhanku jadi Jurus’lamatku.
2) Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami.
Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah.
Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku;
kuberikan hidupku kini dan selamanya.

9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Bagi setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan
menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa serta
memohon pengampunan dari Yesus Kristus, maka inilah Berita
Anugerah bagi kita semua :
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J

MAZMUR 91 : 14-15, “Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku,
maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya,
sebab ia mengenal nama-Ku. Bila ia berseru kepada-Ku, Aku
akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku
akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang
umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan
kepadanya keselamatan dari pada-Ku.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah!
(Seluruh Jemaat saling 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 YEHEZKIEL 2 : 1-5.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 123.

dengan

C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 2 KORINTUS 12 : 2-10.
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 6 : 1-13.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

KELEMAHANKU MENJADI ALAT DI TANGAN-NYA
14. SAAT HENING
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15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini
dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan Pengakuan
Iman Rasuli demikian …
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya …
17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF : (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Kami berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus”)
J
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 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.”
19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) KJ 302 : 1-3
KUB’RI PERSEMBAHAN
1) Kub’ri persembahan
pada Tuhanku
sambil puji Yesus,
Juruslamatku.
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2) Dengan sukaria
kub’ri pada-Mu
dan merasa kaya
dalam Tuhanku.
3) Mari kawan-kawan,
rela hatilah
bawa persembahan;
datanglah 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) PKJ 274 : 1-3
PAKAILAH WAKTU ANUG’RAH TUHANMU
1) Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu,
hidupmu singkat bagaikan kembang.
Mana benda yang kekal dihidupmu?
Hanyalah kasih tak akan lekang.
refrein :
Tiada yang baka didalam dunia,
s’gala yang indah pun akan lenyap.
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus
sungguh bernilai dan tinggal tetap.
2) Jangan menyia-yiakan waktumu,
hibur dan tolonglah yang berkeluh.
Biarlah lampumu t’rus bercahaya,
muliakanlah Tuhan dihidupmu.
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3) Karya jerihmu demi Tuhan Yesus
‘kan dihargai benar oleh-Nya.
Kasih yang sudah kau taburkan di dunia
nanti kau tuai di sorga mulia.

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!

24. PROSESI KELUAR
(Prosesi keluar para pelayan ibadah)

25. SAAT HENING
(Jemaat duduk dan bersaat teduh)
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CATATAN :
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