TATA IBADAH MINGGU, 16 SEPTEMBER 2018
(MINGGU BIASA - HIJAU / MINGGU KE-3 BULAN KELUARGA /
PPF MINGGU KE-3 : KLASIKAL)
TEMA : KELUARGA ZAMAN NOW
SUB TEMA : “HIKMAT TUHAN DI DALAM KELUARGA”




Latihan Lagu-lagu dan doa persiapan
Pembacaan/penayangan warta lisan
Saat hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (DUDUK)
Pnt.

: Jemaat terkasih di dalam Tuhan ... ketika menjalani kehidupan
keluarga, banyak yang sudah memulainya dengan baik, namun tidak
sedikit yang berakhir dengan kesedihan. Hal itu bisa terjadi karena di
dalam menghadapi pergumulan hanya hikmat manusia yang menjadi
andalannya. Mintalah hikmat dari Tuhan dalam membuat rencana
masa depan. Tuhan tidak merencanakan hidup kita hanya hari ini saja,
melainkan untuk seterusnya sampai seumur hidup kita.
Mari ... dengan bangkit berdiri, mari kita serukan pujian “API-NYA
BERKOBAR DALAM HATIKU”.

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

J

: (Menyanyikan) NKB 104 : 1-4
API-NYA BERKOBAR DALAM HATIKU
1) Api-Nya berkobar dalam hatiku,
'Ku girang kar'na Yesus yang memb'ri.
Dihangatkan jiwaku, tak perlu 'ku mengeluh,
darah-Nya membasuh diriku bersih.
refrein :
Api-Nya terang, jiwaku senang,
muliakanlah Tuhanku;
haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar,
api-Nya berkobar dalam hatiku.
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2) Api-Nya berkobar dalam hatiku,
gembira hatiku selamanya.
'Ku bersaksi berseru: ‘Yesus Jurus'lamatku’
kar'na 'ku berpegang pada janji-Nya.
3) Api-Nya berkobar dalam hatiku,
jiwaku s'lamat kar'na kuasa-Nya.
Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru;
Roh memimpin hidupku seluruhnya.
4) Api-Nya berkobar dalam hatiku,
dinyalakan iman dan harapanku.
'Ku bersaksi bagi-Nya, muliakan nama-Nya,
agar nyata kasih Kristus, Tuhanku.

3. VOTUM
PL
J

: Kebaktian ini terjadi dalam kuasa dan anugerah 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 (DUDUK)
PL

: Jemaat terkasih …
Hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan intelektual yang diberikan
Allah kepada manusia. Hikmat itu lebih tinggi nilainya dari
kemampuan kognitif, maupun emosional.
Hikmat itu sangat berhubungan dengan kemampuan spiritual. Gelar
akademis yang panjang tidak menjamin besarnya hikmat seseorang,
tetapi kedekatan dengan Tuhan yang menjadi sumber lahirnya
hikmat. Seperti yang dikatakan di dalam kitab
AMSAL 3 : 13-14, “Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang
yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi
keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas.”
Melalui tema ibadah “HIKMAT TUHAN DI DALAM KELUARGA”,
Jemaat diingatkan kembali bahwa pentingnya menempatkan hikmat
Tuhan sebagai tuntunan di dalam keluarga. Hikmat yang manusia
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miliki tidak selalu sejalan dengan hikmat Tuhan yang asalnya dari
atas. Hikmat yang Tuhan beri, dapat mengatur jalan hidup keluarga
sehari-hari secara praktis dan terampil. Dan … hikmat dapat
membawa keluarga kepada keberhasilan hidup untuk kemuliaanNya.
Mari kita berdoa :
Tuhan Yesus, kami ingin memiliki hikmat yang benar, sebagai
penuntun untuk mengatasi persoalan dalam keluarga. Kami ingin
menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan keluarga kami.
Sebagai orang percaya, kami pun mohon agar keluarga kami
dimampukan menjadi untuk berkat bagi sesama.
Pakailah kami, seturut kehendak-Mu, ya Tuhan ... untuk menjadi
saksi-Mu yang hidup di dalam melayani sesama, hanya bagi
kemuliaan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

6. NYANYIAN UMAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 286 : 1-3
KELUARGA YANG DAMAI
1) Keluarga yang damai dan saling mengerti,
sehati dalam suka dan di dalam duka.
refrein :
Anug’rah Allah Bapa tercurah baginya,
membimbing kehidupan di jalan Tuhan.
2) Keluarga bahagia saling mengasihi,
setia pada janji yang t’lah diikrarkan.
3) Keluarga beriman beralaskan firman,
hidupnya bahagia, damai sejahtera.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: MAZMUR 32 : 5, “Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku
tidaklah kusembunyikan; aku berkata: “Aku akan mengaku kepada
TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,” dan Engkau mengampuni
kesalahan karena dosaku.”
Saudara-saudara ... marilah kita mengingat segala kelalaian kita untuk
berjalan bersama Tuhan, terutama di dalam menghadapi persoalan
keluarga. Mari kita ingat berapa banyak keputusan yang kita ambil
secara terburu-buru, sehingga mendatangkan petaka atau celaka
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kepada keluarga kita sendiri. Mari kita ungkapkan betapa
menyesalnya kita untuk tindakan yang seringkali tidak menempatkan
hikmat Tuhan di awal pergumulan keluarga kita.
Mari kita memulai doa pengakuan dosa ini secara pribadi terlebih
dulu ...
(Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi - diiringi musik ...)

PL

: Ya Bapa, di dalam doa kami ini, terucap keluh kesah kami.
Ketidaksanggupan kami untuk menuruti segala kehendak-Mu,
terutama di dalam hidup berkeluarga. Keegoisan kami yang
meletakkan pengharapan berdasarkan sebuah keinginan, bahkan
nafsu kedagingan, bukan kebutuhan, apalagi hikmat Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan, apabila setiap keputusan yang kami ambil di
dalam menentukan masa depan keluarga kami, menomorduakan
hikmat Tuhan. Kami menganggap diri kami pandai. Padahal, kami
tahu rencana-Mu tidak selalu selaras dengan pemikiran kami. Akan
tetapi, tetap saja kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan …
Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami mohon tuntunan hikmat-Mu di dalam
menapaki perjalanan keluarga kami ke depan. Supaya kami semua
dapat meletakkan hikmat Tuhan di atas segala keputusan yang kami
buat. Tanpa hikmat-Mu yang membangun, memotivasi, menolong,
mendamaikan, ramah dan penuh belas kasihan, maka kami akan
tersesat.
Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk terus memperbaharui
diri agar keluarga kami semakin mengandalkan hikmat Tuhan di
dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 27 : 1-4
MESKI TAK LAYAK DIRIKU
1) Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darah-Mu
dan kar'na Kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, pada-Mu.
2) Sebagaimana adanya - jiwaku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya; 'ku datang, Tuhan pada-Mu.
3) Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut,
ya Anakdomba Allahku, 'ku datang kini pada-Mu.
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4) Sebagaimana adaku - celaka, buta dan kelu;
segala apa yang perlu 'ku dapat dalam diri-Mu.

9. BERITA ANUGERAH (BERDIRI)
PL

J

: Kami mengundang Jemaat untuk berdiri.
Bagi kita yang telah mengakui semua dosa dan diampuni dosa dan
pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari
AMSAL 2 : 6-7, “Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari
mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan
pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang
tidak bercela lakunya.”
Demikianlah Berita Anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah!
(Jemaat bersalaman sambil berkata : “Damai Tuhan besertamu!”)

10. NYANYIAN JEMAAT (BERDIRI)
J

: (Menyanyikan) PKJ 198 : 1-3
DI HATIKU, YA YESUS
1) Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah,
agar tenang hatiku dan hilang kuatirku.
refrein :
Di hatiku, ya, di hatiku, Tuhan, bersabdalah;
‘ku berserah, pasrah penuh: bersabdalah, ya Tuhan.
2) Sucikanlah, ya Yesus, diriku yang cemar;
pakailah aku, Tuhan, meraih yang sesat.
3) Hatiku ini, Yesus, bukan milikku,
namun hidupku kini adalah milik-Mu.

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.
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12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1
: Bacaan diambil dari YEREMIA 11 : 18-20.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah
kita
menanggapi
bacaan
pertama
dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 54. (HAL. 10-12)
C. BACAAN II
L2
: Bacaan diambil YAKOBUS 3 : 13 - 4 : 3, 7-8.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (BERDIRI)
PF
: Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MARKUS 9 : 30-37.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang
mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

13. KHOTBAH (DUDUK)
TEMA : “KELUARGA ZAMAN NOW”
SUB TEMA : “HIKMAT TUHAN DI DALAM DUNIA”

14. SAAT HENING
(Jemaat diberi kesempatan berefleksi dalam saat hening)

15. PERSEMBAHAN PUJIAN (PS/VG/KELOMPOK MUSIK)
16. PENGAKUAN IMAN (BERDIRI)
Pnt.

J

: Jemaat diundang berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan
masa depan mengingat pengakuan kita menurut Pengakuan Iman
Rasuli …
: (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.
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C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt.

: Jemaat terkasih marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan
dengan menghayati pengajaran Firman yang disampaikan dalam
EFESUS 5 : 2, “dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus
juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.”.

19. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 283 : 1-4
WAHAI ANAKKU, JANGALAH KAULUPAKAN
1) Wahai anakku, janganlah kaulupakan ajaranku
dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku;
panjang umurmu, juga lanjut usia,
damai sejaht’ra ditambahkan padamu.
Wahai anakku, janganlah kaulupakan ajaranku
dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku;
2) Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak;
takutlah kau akan Tuhan dan jauhi kejahatan.
Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan kekuatan ragamu.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak;
takutlah kau akan Tuhan dan jauhi kejahatan.
3) Berbahagialah orang yang terus mendapat hikmat,
berbahagialah orang yang beroleh kepandaian;
keuntungannya jauh lebih dari perak,
juga hasilnya melebihi mas murni.
Berbahagialah orang yang terus mendapat hikmat,
berbahagialah orang yang beroleh kepandaian;
4) Kasih dan kesetiaan janganlah meninggalkanmu,
kalungkan pada lehermu, tuliskan pada hatimu,
maka kau dapat penghargaan dan kasih
di mata Allah dan di mata manusia.
Kasih dan kesetiaan janganlah meninggalkanmu,
kalungkan pada lehermu, tuliskan pada hatimu,
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20.
Pnt.
J

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

D.

PENGUTUSAN

21. NYANYIAN JEMAAT (BERDIRI)
J

: (Menyanyikan)
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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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