TATA IBADAH
HARI MINGGU XXI SESUDAH PENTAKOSTA

“Persembahan Persepuluhan”

Minggu 29 October 2017

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Memastikan kesiapan; semua yang akan melayani - Prasarana ibadah ( P1 )
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori ( P1 )
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 : Selamat pagi / sore, Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pelayan firman serta mejelis
yang bertugas mengucapkan selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu
XXI sesudah Pentakosta.
Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh: ……………

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri, Marilah, dengan hati serta pikiran
yang sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan, kita menyambut hadirat serta firmanNya yang hadir di tengah persekutuan kita:
MENYANYI

GB 18 MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN

Kantoria

Marilah bernyanyi puji Tuhan,
bunyikan seruling dan sasando,
pujilah Dia, diatas takhta-Nya yang mulia.
Puji Dia hai segala yang bernafas.
Reff. Pujilah Tuhan yang Maha tinggi dan Mahakuasa,
Pujilah Tuhan yang Maha kasih dan murah hati.
Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan;
Pujilah Dia segala yang bernafas.

Semua

Marilah bernyanyi sukacita,
pukul toto buang* dan kolintang,
pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam.
Puji Dia hai segala yang bernafas. Reff.
……Prosesi Alkitab ….

Laki-laki
Perempuan
Semua

Orang Batak maupun orang Jawa,
orang Bali maupun orang Dayak;
segala suku, bahasa dan aneka budaya.
Puji Dia hai segala yang bernafas. Reff.

Perempuan
Laki-laki
Semua

Dari timur maupun dari barat,
di selatan maupun di utara;
mari semua bersatu memuji nama Tuhan.
Puji Dia hai segala yang bernafas. Reff.

2

VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:
MALEAKHI 3 : 10
PF
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah

perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan
ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu
sampai berkelimpahan.
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu.
(Filemon 1:3)
Jemaat : Dan menyertaimu juga
MENYANYI

GB 23 BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA

Kantoria

Bersoraklah hai alam semesta:“Kau, Allahku!”
Di langit bergema pujian yang megah
dan bumipun penuh pujian yang merdu.
Bersoraklah hai alam semesta: “Kau, Allahku!”

Semua

Bersoraklah, hai alam semesta:“Kau, Rajaku!”
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur.
Di hati umat pun pujian menggema.
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!”
(duduk)

PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, dihadapan hadirat Allah yang Mahakudus, marilah
kita mengaku akan dosa-dosa kita secara berbalasan:
Ya TUHAN, Allah Maha pengasih, kasih anugrah-Mu yang telah menyelamatkan
kami, tidak kami hayati dengan sungguh-sungguh. Perintah dan ajaran-Mu untuk
membagikan dan memberikan berkat yang sudah kami peroleh dalam kehidupan
kami, juga tidak kami lakukan dengan segenap hati,dan bahkan kami kurang
mengajarkannya kepada anak-anak kami, Engkau melihat semuanya TUHAN
dalam hari-hari kehidupan kami.
Jemaat Ya TUHAN, Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu, kami kuatir akan
kekurangan ketika kami memberika apa yang kami miliki, kami kurang dalam
memberi untuk mendukung pelayanan dipersekutuan kami, kami kurang percaya
bahwa Engkau TUHAN , yang menyediakan dan akan selalu mencukupkan apa
yang kami perlu.
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P2

Ya TUHAN, baharuilah hati pikiran kami dengan tuntunan Roh kudus, agar kami
benar-benar mengerti akan firman-Mu dan mampu mewujudkannya dengan baik
dalam hal memberi guna mendukung pekerjaan pelayan dipersekutuan kami.
dengarlah pengakuan kami, demi Yesus Kristus penebus kami.

MENYANYI KJ 27: 1, 2 Meski Tak Layak Diriku
Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darahMu
dan kar'na Kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, padaMu.
Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,
darahMulah pembasuhnya; 'ku datang, Tuhan, padaMu.

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: 2 Korintus 8 : 13 - 15 yang
menyatakan:
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan,
tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu
mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian
mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada
tetulis: ”Orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang
mengumpulkan sedikti, tidak kekurangan.”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus.
Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
Menyanyi GB 39 “BUKAN KAR’NA UPAHMU”
Kantoria

Semua

Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu.
Bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu.
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya,
ditebus-Nya umat manusia.
Ref: Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya.
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Semua

Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya. Ref..

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup
Baru, sesuai yang tertulis dalam: MATIUS 22 : 20 - 21 yang mengatakan
”Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan tulisan siapakah ini? “ Jawab
mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar. “Lalu kata Yesus kepada mereka:
“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan
kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : KJ 178 Kar'na Kasih-Nya Padaku
Kantoria
Semua

Semua

Kar'na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia;
Ia t'lah memb'ri hidupNya gantiku yang bercela
Reff. O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya!
Kasih Jurus'lamat dunia menebus manusia.
Dengan sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku;
Firman dan kebenaranNya itulah peganganku.
Reff.
(duduk)

Kesaksian Pujian ( Paduan suara / VG / Solo )
---- saat teduh

II PEMBERITAAN FIRMAN
PF

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, HALELUYA.

Menyanyi : GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya,Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian lama : ULANGAN 26 : 1 - 15 tertulis sebagai
berikut :………
Demikianlah pembacaan Alkitab.
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PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan
ucaplah syukur kepada Allah

Jemaat menyanyi : GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)

KHOTBAH

Tema: “PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN“
---- saat teduh tanpa diiringi musik

III JAWABAN UMAT
MENYANYI GB 77 :1,2 PERSEPULUHANMU
Kantoria Persepuluhanmu hendaklah kau beri
kepada Allah, Sumber berkat.
Persepuluhanmu yang akan kau beri
itulah persembahan kudus.
Marilah memberi persepuluhanmu,
dari hasil jerih payahmu.
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu;
Dialah Sumbernya.
Ref: Persepuluhan bagi Allahmu,
beri dengan setulus hatimu,
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu,
Ia menjagamu.
Persepuluhan dari tanganmu
asalnya juga dari Tuhanmu
dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri;
itulah janji-Nya.
Semua

Persepuluhanmu yang sudah kau beri
memuliakan Sang Pemberi.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjamin hidup sesamamu.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjadi akta di hidupmu;
percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi
menjamin hidupmu. Ref.

PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat, silahkan berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
kita mengaku iman percaya kita menurut Pengakuan iman Rasuli. Dengan hati dan
mulut masing-masing kita berkata :
”Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, …….....”
(duduk)
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DOA SYAFAAT

(Diakhiri Doxologi GB 389 A )

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, Mari memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita
sebagai Jemaat yang sudah merasakan kasih Tuhan serta Firman-Nya yang
mengingatkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kedepan.
Ayat Alkitab yang melandasi pemberian kita yaitu: 2 KORINTUS 8 : 12 menyatakan
”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa
yang tidak ada padamu.”
Tuhan Yesus memberkati Persembahan Saudara.
MENYANYI GB 84 : 1,2 ”Inilah Ungkapan Syukurku”

Inilah ungkapan syukurku,
yang kuberkan kepadaMU
Kuberikan dari hatiku, terimalah
Ku persembahkan kepadaMU,
dengan seluruh jiwa ragaku
Kiranya berkenan , dihadiratMu
Saatnya memberikan persembahan,
setelah semua memberi menyanyi bait 2
Ajarlah aku ya Tuhanku,
menjadi alat di tanganMU
Untuk menyalurkan kasihMu di dunia
Utuslah aku ya Tuhanku
menolong orang miskin dan lemah
Pakailah diriku turut maksudMU
DOA PERSEMBAHAN
P4

Marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan kita di dalam doa.
Ya Allah, Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur sudah merasakan kasih-Mu
sepanjang kehidupan kami, dan hari ini Engkau juga memberkati kami dengan
Firman-Mu yang mengingatkan kami dalam hal memberikan apa yang ada pada
kami, persembahan yang kami berikan adalah sebagai rasa syukur atas Kasih
setia-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami selalu: agar dapat setia dan taat menjalani
perintah firman-Mu yang telah sering kami dengar, agar kehidupan kami benarbenar dapat mewujudkan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih ya Allah,
terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar pekerjaan-Mu Tuhan dapat
terus berjalan sesuai dengan yang Engkau kehendaki, dalam nama Yesus Kristus,
kami berdoa, Amin.
..... duduk ......
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IV PENGUTUSAN
P4

WARTA JEMAAT

AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF : Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan lakukanlah
Firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi Kristus kini dan
selamanya.

Menyanyi KJ 341 KuasaMu dan NamaMulah
Kantoria
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.
Semua

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.

BERKAT:
PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya :
“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”

MENYANYI : GB 402a : Amin, Amin, Amin

(Jemaat , tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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