TATA IBADAH MINGGU, 03 MARET 2019
(MINGGU TRANSFIGURASI - PUTIH)

“TUNDUK DALAM TAKJUB”




Latihan lagu-lagu & doa persiapan
Penayangan & pembacan warta lisan
Saat hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Jemaat terkasih,
“Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: “Dia, yang
telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, dibenarkan
dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya kepada malaikatmalaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak
mengenal Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam
kemuliaan.”” (1 TIMOTIUS 3 : 16)
Oleh sebab itu “Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, dan sujudlah
menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus! Sebab
kuduslah TUHAN, Allah kita!” (MAZMUR 99 : 9)
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 7 : 1-3
BERSYUKURLAH PADA TUHAN
1) Bersyukurlah pada Tuhan,
serukanlah nama-Nya!
Bernyanyilah bagi Tuhan,
mari bermazmurlah!
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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!

3. VOTUM
PL

J

: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang
menciptakan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
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

: Jemaat terkasih,
Hari Minggu ini adalah hari Minggu yang kita kenal sebagai
Minggu transfigurasi. Sebuah penanda bahwa kita akan
memasuki rangkaian Masa Pra-Paskah.
Perayaan transfigurasi merupakan peringatan akan peristiwa
Tuhan Yesus yang berubah rupa di depan murid-murid.
Peristiwa ini terjadi sesaat setelah bagian pemberitahuan
pertama mengenai penderitaan Yesus. Peristiwa transfigurasi
ini mengejutkan bagi beberapa murid yang ikut dengan-Nya.
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Kisah berlanjut dengan kisah pelayanan Yesus bersama para
murid yang menghadapi realita kehidupan, dan menyapa
mereka yang menderita. Kisah kemuliaan Yesus di atas gunung
seakan menguap tetapi sesungguhnya pengalaman dimuliakan
di atas gunung di bawa ke bawah, di antara manusia, mereka
yang menderita. Kemuliaan yang mengubahkan kehidupan.
Kemuliaan tidak dinikmati di atas gunung terpisah dari
kehidupan real tetapi sebaliknya.
Menghayati minggu transfigurasi ini, dengan tema “TUNDUK
DI DALAM TAKJUB”, mengajak kita untuk masuk dalam
proses perubahan, proses transfigurasi, proses metamorfosis
pemahaman. Bahwa kemuliaan bukan hanya di puncak gunung,
tetapi kemuliaan hidup ada di bawah gunung, yaitu di dalam
pelayanan kasih yang konkret terhadap sesama tanpa pamrih.

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 5 : 1, 3, 5
TUHAN ALLAH, NAMA-MU
1) Tuhan Allah, nama-Mu kami puji dan masyhurkan;

isi dunia sujud dihadapan-Mu, ya Tuhan!
Bala sorga menyembah Dikau, Khalik semesta!
3) L : Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani,

P : Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati,
S : langit-bumi-Mu penuh kemuliaan nama-Mu!
5) P : Takhta-Mu kekal teguh pada sisi kanan Bapa;

L : dalam penghakiman-Mu, tolong umat-Mu yang papa:
S : diri kami yang lemah dalam Dikau s’lamatlah!
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7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Saudaraku terkasih,
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya, Dia
merindukan kita semua, suaranya yang lembut memanggil kita,
dan dengan sabar Dia menunggu pintu hati kita terbuka, untuk
menyerahkan segala beban dan memohon pengampunan atas
segala dosa kita, oleh karena itu marilah kita menaikkan doa
pengakuan dosa.
Mari kita berdoa :
Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi (hening selama 30
detik) ...

PL

: Ya Yesus Kristus Tuhan, kami dengan segala penyesalan, datang
kepada-Mu. Mengakui segala keangkuhan, kesombongan, iri
hati dan kebencian yang masih menggoda dan menjelma dalam
relung hati kami.
Ampuni kami ya Tuhan ... karena kami seringkali mengandalkan
kekuatan sendiri dan melupakan Engkau di dalam setiap
perencanaan.
Perbaharuilah hidup kami dari waktu ke waktu agar di bawah
naungan sanyap-Mu kehidupan kami memberikan kedamaian
dan sukacita bagi sesama kami, sehingga hidup kami semakin
serupa dengan Yesus Kristus.
Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 353 : 1-3
SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL
1) Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,

memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu,
menunggu aku dan kau.
refrein :
“Hai mari datanglah,
kau yang lelah, mari datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
“Kau yang sesat, marilah!”
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2) L : Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak,

L : mengajak aku dan kau.
P : Jangan enggan menerima kasih-Nya
P : terhadap aku dan kau.
3) L : Waktu serta kesempatan berlalu

P : yang dib’ri aku dan kau;
L : nanti gelap kematian membayang
P : mengancam aku dan kau.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Jemaat diundang berdiri.
Kasih dan pengampunan Tuhan itu sempurna, bagi kita yang
telah mengakui dosa-dosa dan dan memohon pengampunan
dihadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil
dari MAZMUR 116 : 5-7, “TUHAN adalah pengasih dan adil, Allah
kita penyayang. TUHAN memelihara orang-orang sederhana;
aku sudah lemah, tetapi diselamatkan-Nya aku. Kembalilah
tenang, hai jiwaku, sebab TUHAN telah berbuat baik kepadamu.”
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 KELUARAN 34 : 29-35.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
menyanyikan/mendaraskan MAZMUR 99. (Hal. 10-12)
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C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 2 KORINTUS 3 : 12 - 4 : 2.
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 9 : 28-43A.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“TUNDUK DALAM TAKJUB”
14. SAAT HENING
15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan
masa depan mengingat pengakuan kita menurut Pengakuan
Iman Rasuli …
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.
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18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Jemaat terkasih marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada
Tuhan dengan menghayati pengajaran Firman yang
disampaikan dalam IBRANI 13 : 15-16, “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
korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah”.
19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) PKJ 146 : 1-3
BAWA PERSEMBAHANMU
1) Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan

dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
refrein :
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
2) Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi

oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kauterima.
3) Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai

agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
20. DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.

D.
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21. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (Menyanyikan) KJ 387 : 1-3
‘KU HERAN ALLAH MAU MEMB’RI
1) ‘Ku heran, Allah mau memb’ri rahmat-Nya padaku

dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku!
refrein :
Namun ‘ku tahu yang kupercaya dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya,

Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hari-Nya kelak!
2) ‘Ku heran, oleh rahmat-Nya hatiku beriman

dan oleh kuasa Sabda-Nya jiwaku pun tent’ram.
3) ‘Ku heran, oleh Roh Kudus ‘ku sadar dosaku

dan dalam Firman kukenal siapa Penebus.

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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