TATA IBADAH KHOTBAH TEMATIS
GPIB Jemaat Immanuel, Depok
20 Mei 2018
——————————————————

‘FAMILY SUFFERING’

Lukas 7:11-17
PF. Pdt. Alexius Letlora D.Th
PERSIAPAN
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2.
Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita
lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehNya.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : Pdt. Alexius Letlora D.Th
UNGKAPAN SITUASI
P.2.
Derita adalah bagian dari kehidupan sebab derita dan rasa sakit adalah kesatuan sehingga
keduanya saling melengkapi. Ada derita ada pula rasa sakit. Ketika keduanya menyatu maka
hadirlah luka yang bersifat menerkam dan mencemaskan.
Keluarga kerap berjumpa dengan kenyataan ini sehingga muncul dengan luka karena tak
mendapat apa yang diinginkan dan mendapat apa yang tak diinginkan. Keluarga kerap
berjumpa dengan kenyataan yang demikian sehingga damai sejahtera menjadi barang langka.
Namun Yesus yang memilih untuk menerima apa yang tidak berharga dan tidak menolak apa
yang hina adalah Ia yang menderita dan luka atas keputusan-Nya. Ia tidak menolak bahkan
menyongsong keduanya yakni derita dan luka agar kita mengalami penyembuhan dan damai
sejahtera seba didalam Yesus Kristus selalu terbuka ruang yang perlu diisi dengan cinta
supaya bersama Yesus Kristsu kita berada di atas rasa sakit dan penderitaan.
---- Saat Teduh ----

AJAKAN BERIBADAH
P.2.
Jemaat marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persektuan kita
dengan menyanyi bersama dari ……
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KJ. 64 : 1-2 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN”
Umat
Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanMu yang besar.
Reff. : Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar, Kau Allahku!"
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar, Kau Allahku!"
O Lord my God, When I in awesome wonder,Consider all the worlds Thy
Hands have made;I see the stars, I hear the rolling thunder,Thy power
throughout the universe displayed.
Chorus : Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,How great Thou art,
How great Thou art.Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art!
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VOTUM
P.F.

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
(Mazmur 124 : 8)

Umat
NAS PEMBIMBING
P.F.
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsabangsa: "TUHAN itu Raja!” (1 Tawarikh 16: 31)
SALAM
P.F.

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
Umat
DAN MENYERTAIMU JUGA
duduk
NYANYIAN UMAT : GB. 23 : 1-2 “BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA”
Umat

Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!”
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur.
Di hati umat pun pujian menggema.
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!”
DOA HARI INI
P.2.
Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu bagi kami ketika dengan sadar
Engkau menerima derita dan luka yang seharusnya menjadi tanggungan kami. Ketika kami
datang untuk beribadah saat ini, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu mengaku
segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu.
2

Umat

Ya Tuhan Allah, Bapa yang mahakuasa.
Kami berseru-seru memanggil nama-Mu,
karena kami sangat menderita oleh dosa
dan kejahatan kami sendiri.
Hati dan jiwa kami selalu gelisah
menyimpan rasa bersalah.
Kami hidup dalam ketakutan
sebab kami tidak berlaku benar.
Kami merasa lelah dan tegang
sebab kami tidak jujur.

P.2.

Kami sering menyakiti hati Tuhan
dan sesama kami dengan kata atau perbuatan.
Kami gagal mengalahkan nafsu
dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami.
Kadang kala kami membiarkan diri kami dipengaruhi
dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian.

Umat

Kami mengaku tidak hidup menurut contoh
dan teladan Yesus.
Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan
dan pengurbanan-Nya menebus
dan membebaskan kami dari dosa dan maut.
Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran
yang telah diajarkan-Nya kepada kami.

P.2.

Ya Roh Kudus, Penghibur orang yang berduka,
sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan
yang kami alami akibat dosa-dosa kami sendiri.
Tinggallah dalam hati kami
agar kami kembali bergembira dan penuh gairah
melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus.
Engkaulah sumber pengampunan kami, ya Tuhan,
janganlah lupakan kami.
Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin

NYANYIAN UMAT : KMM. 124 : 1-2 “DALAM LAUTAN YANG KELAM”
Umat
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Perempuan
Laki-Laki

KasihNya kudus, besar, patut kubalaslah;
Kar’na itu ‘ku gemar agungkan namaNya.
Kuserahkan hidupku bulat kepadaNya,
Melayani Tuhanku selamanya!

PADUAN SUARA :

Reff. : (semua)

CARIOS GUSTI & EBEN HAEZER MALE VOICE
PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Bapa, Mahakuasa; ya Kristus, Mahapengasih. Karuniakan Roh KudusMu untuk memimpin kami
mendalami kekayaan firmanMu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firmanMu itu
kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja-layan kami
setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (KMM. 166)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 7 : 11-17 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat ( KJ. 474) KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
duduk
KHOTBAH “FAMILY SUFFERING”
(Saat Teduh diiringi musik “LINGKUPIKU”)
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JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN UMAT : KMM. 131 : 1-3 “TIAP LANGKAHKU”
Umat

Laki-Laki
Perempuan

Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat,
kupandang Jurus’lamatku yang esa, aku kuat, sebab Tuhan dekat.

Reff. : (semua)

Umat

Di dalamTuhan saja harapanku, sebab di tanganNya sejahtera.
DipegangNya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia.

Reff. : (semua)

PADUAN SUARA :

PS. MARTURIA
EBEN HAEZER MALE VOICE
berdiri duduk

PENGAKUAN IMAN RASULI
DOA SYAFAAT …………… (diakhiri Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA :

KOMISI TPG

PERSEMBAHAN SYUKUR
P.4.
Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab
dalam 2 Korintus 9: 7 yang menyatakan “Hendaklah masing-masing memberikan menurut
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang
yang memberi dengan sukacita.” Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan
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persepuluhan, persembahan syukur khusus dan persembahan pengadaan/pemeliharaan harta
milik gereja dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah tersedia di depan dan di belakang.
Guna menunjang dana pelayanan, dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop
Persembahan Dana Pelayanan yang terdapat dalam Warta Jemaat dan dapat dimasukkan ke
dalam kotak khusus yang sudah tersedia. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum
memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 147 : 1-3 “DI SINI AKU BAWA”
Umat
Disini aku bawa, Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan.
Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan berkatMu yang t’lah Kau limpahkan.
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan!
Perempuan
Laki-Laki
Umat
Umat

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!
Kuingat firmanMu, ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:
Berkati semuanya, Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir t’rus.
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan!

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami
berikan ini adalah dari tanganMu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk
kemuliaanMu:
P.4. & Umat YA YESUS, ANAK DOMBA ALLAH, ENGKAU LAYAK MENERIMA SEGALA KUASA DAN
KEKAYAAN: HIKMAT DAN KEKUATAN; HORMAT, KEMULIAAN DAN PUJI-PUJIAN.
AMIN.
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
AMANAT PENGUTUSAN
P.F.
Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari berdiri dan menyanyi dari ……..
NYANYIAN UMAT : PKJ. 182 : 1-3 “KUUTUS ‘KAU”
Umat
Kuutus ‘kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya t’rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka; Kuutus ‘kau mengabdi bagiKu.
Laki-Laki

Kuutus ‘kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat berkeluh,
menanggung susah dan derita dunia. Kuutus ‘kau berkorban bagiKu.

Perempuan

Kuutus ‘kau kepada yang tersisih, kar’na hatinya dirundung sendu,
sebatang kara, tanpa handai taulan. Kuutus ‘kau membagi kasihKu.
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BERKAT
P.F.
Umat

…………………
(KMM. 167 “)

(Jemaat tetap berdiri sampai pelayan firman tiba di depan pintu utama)

7

