TATA IBADAH MINGGU, 28 OKTOBER 2018
(MINGGU BIASA - HIJAU)

“YANG TERSISIH, YANG DIKASIHI”




Latihan lagu
Penayangan/Pembacaan warta lisan
Saat hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Jemaat yang dikasihi Kristus, kita datang berbakti pada saat ini.
Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran,
agar kebaktian ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh
pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Mari bersaat teduh
sejenak. (Hening ...)
Jemaat kami undang berdiri, kita naikan syukur dengan
sepenuh hati dan jiwa kita untuk memuliakan keagungan dan
kebesaran nama-Nya dengan menyanyikan pujian : “TUHAN
ALLAH HADIR”
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) KJ 17 : 1, 3-4
TUHAN ALLAH HADIR
1) Tuhan Allah hadir pada saat ini.
Hai sembah sujud di sini.
Diam dengan hormat; tubuh serta jiwa,
tunduklah menghadap Dia.
Marilah, umat-Nya, hatimu serahkan
dalam kerendahan.
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3) Kami menanggalkan hasrat sia-sia,
keinginan manusia;
jiwa-raga kami, hidup seluruhnya,
Tuhan, Kaulah yang empunya.
Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan
seberhana alam.
4) Raja yang mulia biarlah hamba-Mu
mengagungkan-Mu selalu,
hingga aku ini sungguh beribadat
sama seperti malaikat,
dan benar mendengar firman-Mu, ya Tuhan,
agar kulakukan!

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 “YANG TERSISIH, YANG
DIKASIHI”.
Saudara-saudara … seringkali kita tidak menyadari kalau kita
menilai seseorang berdasarkan kacamata kita. Baik melalui
penampilan, kepintaran, status atau juga relasinya dengan kita.
Namun … Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang demikian,
sebaliknya Tuhan sudi untuk menerima kita apa adanya.
Kita tidak pernah tahu masa depan seseorang, jika hari ini
terkenal, besok mungkin sudah dilupakan orang. Oleh sebab itu,
janganlah kita menilai seseorang dari penampilan luarnya saja.
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Seperti yang dikisahkan mengenai Yusuf. Kisah Yusuf sejatinya
menjadi inspirasi dan cerminan bagi kita, mengenai bagaimana
kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Yang semula penuh
dengan penderitaan bahkan disisihkan oleh keluarganya
sendiri namun diubahkan oleh Tuhan. Yusuf tetap pada
prinsipnya, tunduk pada otoritas Tuhan, tidak terpengaruh
oleh situasi apapun. Dari kisah Yusuf kita belajar mengenai
pribadi yang tersisih namun tetap dikasihi Tuhan.
Seperti yang tertulis di dalam KEJADIAN 39 : 2, “Tetapi TUHAN
menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu
berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah
tuannya, orang Mesir itu.”
Mari Jemaat Tuhan kita sambut kasih setia Tuhan dengan
menyanyikan PKJ 16, “Mari, Kawan-kawan, Nyanyi
Gembira”.

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 16 : 1-2
MARI, KAWAN-KAWAN, NYANYI GEMBIRA
refrein :
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
gembira mengikuti bunyi lagunya.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
supaya isi dunia mendengarkannya.
1) Nyanyikan kasih Yesus,
gaungkan suka-Nya
maklumkan nama Yesus. (reff)
2) Suka bagai t’rang surya,
suka bagai embun,
suka bagai pelangi, (reff)
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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.
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 menaikkan 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 46 : 1-3
DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM
1) Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ‘ku datanglah,
masuk terang-Mu bebas senang, ’ku datang pada-Mu.
Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatan-Mu;
dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku.
2) Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ’ku datanglah,
dan mengecap kekayaan-Mu, ’ku datang pada-Mu.
Dari cela keaibanku pada salib-Mu ’ku berteduh,
dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku.
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3) Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ’ku datanglah,
masuk ke dalam bandar tenang, ‘ku datang pada-Mu.
Dari keputusasaanku masuk ke dalam anug’rah-Mu;
dalam susahku aku datang, ya Yesus, Tuhanku.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Allah itu sempurna kebaikannya, Ia menganugerahkan
pemulihan dan pembebasan bagi kita yang sungguh-sungguh
menyesali dosa-dosa dan berharap akan kasih pengampunanNya. Maka dengarkanlah berita anugerah dari 2 PETRUS 3 : 9,
“Tuhan tidak lalai menepati Janji-Nya, sekalipun ada orang yang
menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap
kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah!
(Seluruh Jemaat saling 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 YEREMIA 31 : 7-9.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 126. (Hal. 11-12)
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari IBRANI 7 : 23-28.
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 10 : 46-52.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“YANG TERSISIH, YANG DIKASIHI”
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 … dst.
17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF : (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa”)

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan
persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan.
Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari
IBRANI 13 : 15-16 demikian, “Sebab itu marilah kita, oleh Dia,
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah
kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korbankorban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.”
19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) KJ 289 : 1-9
TUHAN, PENCIPTA SEMESTA
1) Tuhan, Pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia;
sungguh besar karunia yang Kauberi.
2) Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah,
di sawah dan tuaiannya yang Kauberi.
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3) Puji syukur terimalah atas berkat anugerah
di rumah yang sejahtera yang Kauberi.
4) Kau merelakan Putra-Mu, supaya dunia ditebus;
dengan-Nya kurnia penuh t’lah Kauberi.
5) Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu:
hidup, kuasa, kasih-Mu Engkau beri.
6) Tidak terbalas kurnia, ampunan dosa dunia
dan pengharapan yang baka yang Kauberi.
7) Hilanglah harta yang fana; yang kami cari hanyalah
harta sorgawi yang baka yang Kauberi.
8) Pemb’rian kami s’lamanya dari tangan-Mu asalnya;
yang Kauterima itulah yang Kauberi.
9) Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja
serta sekalian benda yang Kauberi.
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 438 : 1-4
APAPUN JUGA MENIMPAMU
1) Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
refrain :
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
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2) Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu.
3) Dipelihara-Nya hidupmu; Tuhan menjagamu
dan didengarkan-Nya doamu; Tuhan menjagamu.
4) Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu.
Buatlah Yesus sandaranmu; Dia menjagamu.

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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