TATA IBADAH

MINGGU QUASIMODOGENITI
(Seperti bayi yang baru lahir - 1 Petr.2:2)

Epistel
:
Evangelium :

1 Petrus 2 : 1 - 5
Mazmur 42 : 1 - 6

Tema :
JIWAKU HAUS KEPADA ALLAH
Minggu, 19 April 2020
****************************************************************
Sambutan :
Majelis Jemaat HKBP Menteng menyampaikan SELAMAT HARI
MINGGU dan Salam Sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP
Ressort Menteng yang melaksanakan ibadah di rumah kita masingmasing hari ini. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi
kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati!
01. BERNYANYI : KJ. No. 397 : 1 + 3
“TERPUJI ENGKAU, ALLAH MAHA BESAR”
1. Terpuji Engkau, Allah Mahabesar,
kar’na Yesus t’lah bangkit dan hidup kekal.
Reff.

:

Haleluya, puji Tuhan!
Haleluya! Amin!
Jiwa kami Kaujadikan
segar abadi!

3. Dimuliakanlah, Anak domba kudus,
yang mengurbankan diri, jadi Penebus,
Reff. : Haleluya, ….
(Jemaat berdiri)
02. VOTUM - INTROITUS - DOA :
(L : Liturgis; J : Jemaat; S : Semua)

L : Di dalam nama Allah Bapa, dan nama Anak-Nya Tuhan
Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit
dan bumi, Amin.
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Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu
ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya
olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu
benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya….!
J : (menyanyikan) : Haleluya…, haleluya…, haleluya…!
L : Marilah kita berdoa :
Ya Tuhan Allah yang Mahapengasih! Firman-Mu mengatakan
bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan
Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama
dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti
kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan
akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan
kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin!
(Jemaat duduk)
03. BERNYANYI : KJ. No. 38 : 1
“T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT”
1. T’lah kutemukan dasar kuat,
tempat berpaut jangkarku,
Kekal, ya Bapa, Kau membuat,
PutraMu dasar yang teguh:
Biarpun dunia lenyap,
pegangan hidupku tetap!
04. HUKUM TAURAT : IV dan artinya
L : Dengarlah hukum Tuhan, yang ditetapkan untuk Minggu ini,
yaitu : Hukum Taurat ke-4 dan maksudnya :
“Ingat dan kuduskanlah hari Sabat: Enam hari lamanya
engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
tetapi hari ke tujuh adalah hari Sabat TUHAN Allahmu, maka
jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu
laki-laki, atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing
yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada enam hari
lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala
isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke tujuh.
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Itulah sebabnya TUHAN
menguduskannya”.

memberkati

hari

Sabat

dan

Maksudnya adalah :
Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan
menganggap rendah akan ajaran dan Firman Allah ;
hendaklah kita menghormati dan menguduskan Firman Allah,
dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya.
Demikian Hukum Tuhan! Marilah kita memohon kekuatan dari
Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
J : Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai
dengan hukum-Mu. Amin!
05. BERNYANYI : KJ. No. 383:1
“SUNGGUH INDAH KABAR MULIA”
1. Sungguh indah kabar mulia;
hai percayalah!
Yesus Kristus tak berubah
s’lama-lamanya!
DarahNya tetap menghapus
dosa dan cela,
Ia hibur yang berduka
Puji namaNya!
Reff. :

Baik kemarin, hari ini,
s’lama-lamanya,
Yesus Kristus tak berubah,
puji namaNya!
Puji namaNya,
puji namaNya!
Yesus Kristus tak berubah,
puji namaNya!
(Jemaat berdiri)

06. DOA PENGAKUAN & JANJI PENGAMPUNAN DOSA :
L : Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk
mengaku dosa kita, kita berdoa :
Ya Tuhan kami yang Mahakasih dan Mahakudus, Bapa kami
di dalam Yesus Kristus! Setiap kali kami datang ke hadapanTata Ibadah Minggu di Rumah, 19/04/2020/3

Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan.
Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu
dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat
menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau
mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan
pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan
kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan
pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan
dan pelanggaran kami dengan perantaraan Penghulu kami
yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah
anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan
kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang
memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan
serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang
Kudus itu. Amin!
~~~ Saat teduh ~~~
L : Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita:
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit
bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari
padamu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang,
Firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Mahatinggi!
S : Amin!
(Jemaat duduk)
07. BERNYANYI : KJ. No. 376 : 1
“IKUT DIKAU SAJA TUHAN”
1. Ikut Dikau saja Tuhan,
Jalan damai bagiku,
Aku s’lamat dan sentosa,
Hanya oleh darah-Mu
Reff. : Aku ingin ikut Dikau,
Dan mengabdi pada-Mu
Dalam Dikau Jurus’lamat
‘Ku bahagia penuh.
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08. EPISTEL : 1 Petrus 2 : 1 – 5
L : Firman Tuhan, Epistel yang ditetapkan untuk Minggu ini,
tertulis dalam 1 Petrus 2 : 1 - 5, Demikian Firman Tuhan :
1
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat
dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah.
2
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu
ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya
olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan,
3
jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan.
4
Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang
memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan
dihormat di hadirat Allah.
5
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat
kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang
karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Demikian Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang
mendengar Firman Allah serta memeliharanya. Amin.
09. BERNYANYI : KJ. No. 408 : 2
“DI JALANKU KU DIIRING”
2. Di jalanku yang berliku, dihiburNya hatiku;
bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku,
Jika aku kehausan, dan langkahku tak tetap,
dari cadas didepanku, datang air yang sedap;
dari cadas didepanku, datang air yang sedap.
(Jemaat berdiri)
10. PENGAKUAN IMAN :
L : Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana
teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama
mengucapkannya :
L &J : Aku percaya.........dst........Amin.
(Jemaat duduk)
11. WARTA GEREJA & DOA SYAFAAT :
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12. BERNYANYI : KPPK. No. 417

(PW. 2 No. 360)

“SEPERTI RUSA RINDU SUNGAIMU”
S’perti rusa rindu sungai-Mu,
jiwaku rindu Engkau,
Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
kurindu menyembah-Mu,
Engkau kekuatan dan perisaiku,
kepada-Mu rohku berserah,
Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
kurindu menyembah-Mu,
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
13. PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN :
A. DOA
B. BACAAN ALKITAB : Mazmur 42 : 1 - 6
C. KHOTBAH
D. DOA
14. BERNYANYI : KJ. No. 370 : 1 (Persembahan)
“KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS’LAMATKU”
1. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku,
di lembah berbunga dan berair sejuk;
Ya, ke mana juga aku mau mengikutNya,
Sampai aku tiba di neg’ri baka.
Reff. : Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
‘ku tetap mendengar dan mengikutNya;
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya!
(Jemaat berdiri)

15. DOA PERSEMBAHAN :
16. DOA BAPA KAMI :
Bernyanyi
: Kar’na Engkau punya Kerajaan,
dan Kekuasaan dan Kemuliaan
sampai s’lama-lamanya. Amin!
17. BERKAT :
Bernyanyi

: AMIN ~ AMIN ~ AMIN…
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Mazmur 42 : 1 - 6 “Kerinduan kepada Allah”
1

Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran bani Korah.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku
merindukan Engkau, ya Allah.
3
Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku
boleh datang melihat Allah?
4
Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang
hari orang berkata kepadaku: "Di mana Allahmu?"
5
Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah-gulana;
bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului
mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan
nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan
perayaan.
6
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi kepadaNya, penolongku dan Allahku!
2
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KETERANGAN:
Persembahan khusus HKBP Menteng dapat di transfer ke:

BNI, No. 0010731926
BCA, No. 4553164446
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