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TATA IBADAH HARI MINGGU XXIII SESUDAH PENTAKOSTA
PERSIAPAN :

 Doa Pribadi Umat
 Latihan Lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di Konsistori (P.1.)

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di hari Minggu XXIII sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita
lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : …………………
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : GB. 2 : 1-2 “ HALELUYA! PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA”
Kantoria

Umat

... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Alam raya, ciptaanNya; angkat suaramu dengan bergemar,
petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas,
pujilah Dia untuk s’lamanya;

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat
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NAS PEMBIMBING
P.F. “Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah lain, karena TUHAN, yang nama-Nya Cemburuan,
adalah Allah yang cemburu." (Keluaran 34 : 14)
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.
NYANYIAN UMAT : GB. 72 : 1 & 5 “YA TUHAN, AKU ‘KAU KENAL”
Kantoria

Umat

Ya Allahku, selidikilah, kenallah hatiku, ketika jalanku sesat, tuntun ke jalanMu.

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapanMu hakekat kami yang
berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan
mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui
betapa sering kami berbuat dosa; mengembara dari jalanMu, menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan
kasihMu.
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal
kami telah menyakiti hatiMu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari
dosa demi nama AnakMu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah Yang Pengasih, agar kami hidup dalam
terangMu dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umatMu,
dengarlah, ya Tuhan:
NYANYIAN UMAT : GB. 30 : 1-3 “JANGANLAH TUHAN”
Kantoria

Umat

Oh, kasihanilah aku, ya Tuhan, kar’na lesu dan merana jiwaku.
Tolong sembuhkan diriku, ya Tuhan, kar’na gemetar tulang-tulangku.
Datang ya Tuhan dan luputkan aku; berapa lama ‘ku harus menunggu?
S’lamatkan aku terhadap lawanku oleh limpah kasih setiaMu.
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BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti
tertulis dalam 2 Korintus 5 : 20 ”Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu
dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah.”
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Umat SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : GB. 44 : 1-2 “MENGALIR DALAM HATIKU”
Kantoria

Umat

Di dalam Yesus Tuhanku, ‘ku dapatkan damai penuh
dan itulah dasar teguh; anug’rah kasih Allah.
Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F.
Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam
Keluaran 20 : 13 yang menyatakan ”... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 385 “GLORIA”

duduk
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PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mampu
mendengar kebenaran dan memahami kehendakMu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga
oleh tuntunan Roh KudusMu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari.Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (GB. 393)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Nahum 1 : 2-8 yang menyatakan ... ... ... … …
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur kepada Allah.

Umat ( GB. 392b)

duduk
KHOTBAH “KARAKTER ALLAH”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 341 : 1-3 “KUASAMU DAN NAMAMULAH”
umat
KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
dan kar’na itu, ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar
berbuahlah. Tuaian pun besar.
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Teladan sudah Kauberi demi deritaMu
dan melalui salibMu Kaut’rima kuasaMu!
Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih,
melintas kubur yang gelap, agar kelak ‘kan menetap bersamaMu di Firdaus gemerlap.
Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam,
kembali bangkit merebut umatMu terkeram.
Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang t’lah menyerah
hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan namaMu, agar seg’ra buahnya milikMu.

PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadaNya. Dengarlah nas Alkitab
Amsal 3 : 9-10 yang menyatakan : “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala
penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan air buah anggurnya.”
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus dan
persembahan pengadaan/pemeliharaan harta milik gereja dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah
tersedia. Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk Pembangunan Pastori II dan Ruang Pelayanan, dalam
setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan Pembangunan Pastori II dan Ruang 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 : GB. 89 : 1-4 “DUNIA INI KEMULIAAN TUHAN”
Kantoria
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Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya?Amin.
Amin, amin, amin, amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin,. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin,. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin.

DOA SYUKUR
P.4. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan
kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami
untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama
Yesus, terimalah syukur kami:
Umat YA KRISTUS, TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR DAN MEMUJI NAMAMU KARENA ENGKAU SELALU SETIA DAN
MENGASIHI KAMI. TERIMALAH TANDA KASIH KAMI MELALUI PERSEMBAHAN INI, YA TUHAN, SERTA URAPI
PRESBITER AGAR MENGELOLA DAN MENGGUNAKANNYA SESUAI KEHENDAKMU DAN UNTUK PEKERJAAN
MEMULIAKAN NAMAMU. AMIN.

duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang telah kamu
dengar.
NYANYIAN UMAT : GB. 113 : 1-3 “GITA SYUKUR MENGGEMA”
Kantoria
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Yesus Kristus, Penebus, b’rilah hikmatMu, b’rilah kekuatanMu.
Layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasihMu.

Ref. :

Roh Pengasih, Roh Kudus, tuntun umatMu lewat arus dunia.
Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh.

Ref. :

BERKAT
P.F.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya :
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Umat (GB. 400 “AMIN, AMIN”)

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