TATA IBADAH MINGGU, 03 FEBRUARI 2019
(MINGGU SESUDAH EPIFANI 4 - HIJAU)

“MERESPON FIRMAN TUHAN DENGAN BENAR”





Jemaat Mempersiapkan Diri
Doa Persiapan
Penayangan & Pembacaan Warta Lisan
Saat Hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita bersiap menyambut ibadah dengan segenap hati
dan pikiran kita, penuh dengan ungkapan syukur dan pujian.
Sebab Ia layak dipuji, seperti yang diungkapkan Pemazmur :
“Haleluya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Aku hendak memuliakan
TUHAN selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi
aku ada.” (MAZMUR 146 : 1-2)
Mari …! (mengangkat tangan mengajak Jemaat untuk berdiri)
dengan berdiri, kita memuji dan memuliakan 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 2 (2X)
MULIA, MULIA NAMA-NYA
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya.
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
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3. VOTUM
PL

J

: Pertolongan kita adalah 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 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

: Selamat pagi/sore Jemaat yang terkasih …
Sebagai orang percaya, setiap minggunya kita hadir di dalam
kebaktian. Lalu pertanyaannya bagaimana respon kita
terhadap Firman Tuhan yang telah kita dengar? Apakah kita
mengamini Firman Tuhan yang kita dengar? Apakah kita
melakukan Firman Tuhan itu setelah kita pulang dari gereja?
Apakah Firman Tuhan itu mengubah hidup kita? Pertanyaanpertanyaan tersebut patut kita renungkan … sehingga hidup
kerohanian kita semakin diperkaya.
Tak jarang kita memilih-milih Firman Tuhan yang menurut kita
cocok dengan pemikiran kita, atau yang kita sukai. Jika
menyenangkan, itu yang kita pegang. Tapi ketika ada Firman
Tuhan itu menegur, dan menyatakan kesalahan atau
membongkar pemikiran kita, maka kita menghindari atau
mengabaikannya.
Melalui tema ibadah hari ini “MERESPON FIRMAN TUHAN
DENGAN BENAR”, kita diingatkan bahwa Firman Tuhan bukan
sekadar kata-kata mutiara atau penghiburan. Tetapi, Firman
Tuhan adalah sebuah pedoman iman yang mendidik kita dalam
kebenaran. Sehingga kita harus selalu siap untuk diubah atau
dibentuk menjadi manusia yang memiliki spiritualitas
bertumbuh.
(Intro lagu sudah masuk)

Bersyukurlah kepada Tuhan karena Firman-Nya yang selalu
menyapa kita.
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6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 7 : 1-3
BERSYUKURLAH PADA TUHAN
1) Bersyukurlah pada Tuhan,
serukanlah nama-Nya!
Bernyanyilah bagi Tuhan,
mari bermazmurlah!
refrein :
Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
pujilah nama-Nya.
Aku hendak bernyanyi
seumur hidupku.
2) Hatiku siap, ya Tuhan,
bernyanyi dan bermazmur,
kar’na Engkau Mahabaik,
setia dan benar.
3) Aku hendak mengagungkan
Allahku dan Rajaku,
dan memuliakan nama-Nya
untuk selamanya!

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat yang terkasih, sebagai manusia kita seringkali merasa
terbeban berat karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat.
Maka saat ini dengan segala kerendahan hati, kita mengakui
segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan
hati yang jujur kita berdoa secara pribadi memohon agar Tuhan
berkenan mengampuni dosa kita dan memampukan kita untuk
memperbaikinya.
Mari kita berdoa …
(Berikan waktu minimal 30 detik untuk Jemaat menaikkan doa secara
pribadi)
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PL

: Ya Tuhan ampunilah kami yang seringkali tidak merespon
Firman-Mu dengan baik. Kami tidak memahami bahwa setiap
Firman Tuhan adalah pelajaran iman yang berharga dalam
menjalani kehidupan ini. Kami hanya memilih-milih Firman
yang menyenangkan saja, tetapi mengabaikan Firman yang
memberikan perintah atau teguran. Seringkali kami memilihmilih siapa pendeta yang berkotbah, bukan fokus kepada
Firman Tuhan.
Sebagai keluarga, kami juga lupa memberlakukan Firman di
dalam hidup berumah tangga. Kasih sebagai dasar keluarga
hanya hangat di awal, tetapi semakin dingin ketika sudah lama
berjalan. Kami tidak menjadikan Firman Tuhan sebagai
landasan untuk mengambil keputusan-keputusan penting
dalam hidup berumah tangga.
Sebagai gereja pun kami sering lalai untuk menjalankan
Firman-Mu. Firman Tuhan selalu diperdengarkan di dalam
setiap kegiatan, tetapi seringkali menjadi formalitas, tanpa
menghadirkan Tuhan di dalamnya.
Ampuni kami Ya Tuhan … kami mohon melalui pertolongan dan
penyertaan Tuhan, agar kami dimampukan untuk merespon
Firman-Mu dengan benar. Sehingga, kami dapat menjalani
hidup ini seturut kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 39 : 1-3
JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU
1) Jikalau Tuhan tidak menebusku
dan Tuhan tidak mengampuniku,
hidupku berbeban dan dosaku berat!
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
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2) Jikalau Tuhan tidak menjagaku
dan tak menuntun, tak memimpinku,
hidupku tak tentu dan langkahku sesat.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
3) Jikalau Tuhan datang menolongku,
dan Tuhan jaga hamba-Mu terus,
hidupku damailah, dosa terhapuslah.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Jemaat diundang berdiri.
Bagi kita yang telah sungguh-sungguh menyesal dan mengakui
dosa-dosa yang kita perbuat, patut berbahagia karena
memperoleh pengampunan yang diberikan oleh-Nya. Kini
terimalah Berita Anugerah dari HOSEA 14 : 10, “Siapa yang
bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang
paham, biarlah ia mengetahuinya; sebab jalan-jalan TUHAN
adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi
pemberontak tergelincir di situ.”
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.
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12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari YEREMIA 1 : 4-10.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
menyanyikan/mendaraskan MAZMUR 71 : 1-6. (Hal. 1112)
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 1 KORINTUS 13 : 1-13.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut LUKAS 4 : 21-30.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“MERESPON FIRMAN TUHAN DENGAN BENAR”
14. SAAT HENING
15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Bersama dengan umat Allah di segala zaman, mari kita
memperbarui iman percaya kita menurut Pengakuan Iman
Rasuli demikian ...
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.
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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. : Marilah kita menyatakan syukur kita atas kasih setia dan
pemeliharaan Tuhan dengan memberi persembahan yang telah
kita persiapkan dengan baik.
Firman Tuhan dalam ROMA 12 : 2 berkata : “Janganlah kamu
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada
Allah dan yang sempurna.”
19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) PKJ 147 : 1-3
DI SINI AKU BAWA
1) Disini aku bawa, Tuhan,
persembahan hidupku, semoga berkenan.
Berapalah nilainya, Tuhan,
dibandingkan berkat-Mu yang t’lah Kau limpahkan.
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan!
2) Tanganku yang kecil, ya Tuhan,
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan.
Terimalah hatiku, Tuhan,
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan.
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan!
3) Kuingat firman-Mu, ya Tuhan,
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:
Berkati semuanya, Tuhan,
supaya persembahan tetap mengalir t’rus.
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan!
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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 255 (2X)
FIRMAN-MU KUPEGANG SELALU
Firman-Mu kupegang selalu,
saat duka saat senang.
Jalan hidup yang akan datang
tangan Tuhan yang memegang.
Pencobaan menghimpit aku
dan menjadi keluhanku,
firman-Mu kupegang selalu,
sayap-Mu tempat berteduh.
Firman-Mu, Tuhan, kupegang s’lalu.
Hilanglah keraguanku!
Bila hatiku rasa susah,
pada-Mu aku berserah,
firman-Mu kupegang selalu,
maka amanlah jiwaku.

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.
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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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