TATA IBADAH
HARI MINGGU XXV SESUDAH PENTAKOSTA

“ Ketidak taatan berakibat fatal ”
Minggu 26 November 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 seluruh
pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang, dan dengan penuh sukacita
menyambut kehadiran jemaat yang TUHAN kasihi untuk beribadah di hari Minggu ke
XXV sesudah Pentakosta.
Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh: ………………Kami ucapkan, Selamat Beribadah.

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri,: Bersorak-soraklah bagi TUHAN
hai seluruh bumi. Beribadalah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah
kehadapan-Nya dengan sorak-sorai.
Sambutlah hadirat serta firmanNya ditengah-tengah persekutuan kita
MENYANYI

KJ 2 Suci, Suci, Suci

Kantoria

Suci, suci, suci Tuhan Maha kuasa!
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung namaMu!

Semua

Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan takhtaMu memb'ri mahkotanya
Segenap malaikat sujud menyembahMu,
Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya.
…..prosesi alkitab …..
Suci, suci, suci! Walau tersembunyi,
walau yang berdosa tak nampak wajahMu,
Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi,
Kau Mahakuasa, murni kasihMu
Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa!
Patut Kau dipuji seluruh karyaMu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung namaMu!
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VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:
PF

Matius 5 : 17 - 19

"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk
menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum
lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari
hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah
satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya
demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam
Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintahperintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan
Sorga.

SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat
kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi :

GB 298 WAKTU DOA YANG KUDUS

Kantoria

Waktu doa yang kudus kala hati keluh,
dengan Yesus, Sahabat; menyatu teduh.
Perlindungan-Nya dib'ri bagi yang beriman.
Lipur hati terluka, oh, betapa indahnya.
Ref:
Waktu doaku, saat yang kudus
lipur hati terluka, oh, betapa indahnya.

Semua

Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat;
Ia mau mendengarkan keluh anak-Nya.
Bawalah kepada-Nya jiwa yang berkesah.
Lipur hati terluka, oh, betapa indahnya.
Ref:
Dalam doa yang kudus harus yakin teguh.
Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh.
Kehendak-Nya ikutlah, jangan bimbang resah
Lipur hati terluka, oh, betapa indahnya. Reff.
(duduk)
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PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, dihadapan hadirat Allah yang Mahakudus, marilah kita
mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya TUHAN, Allah yang Maha kudus, kami mengaku bahwa sering kali ketika kami
datang kepada-MU, beribadah menyembah-Mu, kami tidak dengan kesadaran
bahwa Engkau adalah Allah yang Suci dan Maha kudus :
Umat

Mengaku dosa secara pribadi ( diiringi intrument KJ 27: 2 bait )

P2

Ya TUHAN, dalam menjalankan tugas panggilan kami sebagai orang percaya dan
umat yang telah diselamatkan, kami juga tidak belajar bagaimana kami harus
bersikap dalam melakukannya. TUHAN, dengarkanlah pengakuan kami ,
baharuilah hidup kami dengan tuntunan kuasa Roh kudus, demi Yesus Kristus
Tuhan penyelamat kami.

MENYANYI GB 27 YA TUHAN, KAMI MENGAKU
Kantoria

Ya Tuhan, kami mengaku
berdosa di dalam hati,
di kata dan tindakan:
ampunilah dosa kami!

Semua

Betapa lama umat-Mu
tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu:
ampunilah dosa kami!
.

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: Amsal 13 : 13 yang mengatakan ”
Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa
taat kepada perintah, akan menerima balasan.
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

KJ 34 Di Salib Yesus di Kalvari

Kantoria Di salib Yesus di Kalvari kus'rahkan dosaku yang keji.
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!
Ref: Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya!
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!
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Semua

Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku.
Sungguh 'ku s'lamat, 'ku ditebus! Puji namaNya! Reff.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup
Baru, sesuai yang tertulis dalam: 1 PETRUS 1 : 15 yang mengatakan
tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama
seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu,
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : GB 194 : 1, 3 KURASAKAN NYALA API DALAM HATIKU
Kantoria

Kurasakan nyala api dalam hatiku,
dib'rikan oleh Yesus, Tuhanku.
Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku;
bahagia memenuhi hidupku.
Ref.

Semua

Api Roh Kudus ubah jiwaku,
bercahaya di dalam hidupku.
Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku.
Kurasakan Api Roh di hatiku.
Kurasakan nyala api dalam hatiku.
kus'lamat oleh kuasa Tuhanku.
Nyala kasih yang besar, kuasa iblis pun enyah
aku s'lamat oleh kuasa Tuhanku.
(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 393 HALELUYA
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Lama: Imamat 10:1–7 yang menyatakan .....
Demikianlah pembacaan alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan
ucaplah syukur kepada Allah
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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: “ Ketidak taatan berakibat fatal ”
--- saat teduh tanpa diiringi musik

III JAWABAN UMAT
MENYANYI
Kantoria

Semua

Perempuan
Semua

Laki-laki
Semua

GB 270 TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT
Taat, setia, bertekad yang bulat,
itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat,
kami 'kan angkat perang bagi-Mu.
Reff.
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan;
Kristuslah Raja serta Penebus!
Taat, setia, teguh bersekutu
dengan Engkau, ya Pemimpin besar.
Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu,
kami sedikit pun tidak gentar.
Reff.
Taat, setia, ya Raja abadi,
pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami,
buat di sana takhta-Mu kudus.
Reff.

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)
DOA SYAFAAT

(Diakhiri Doxologi GB 389 B )
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PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, Mari memberi persembahan sebagai ungkapan syukur, dan
biarlah masing-masing memberi dengan penuh sukacita. Ayat Alkitab yang
melandasi pemberian kita yaitu: 2 Korintus 8 : 12 – 13 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. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain
mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
MENYANYI GB 81 ALLAH, SUMBER KEMURAHAN
Kantoria
Ref: Allah, Sumber kemurahan
juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Bersyukur senantiasa,
puji nama Tuhan, kini dan kekal.
Bawa persembahanmu seg'ra
pada Tuhan Allahmu.
Ingat akan janji-Nya tetap,
Ia memberkatimu. Ref:....
Semua

B'ri persepuluhanmu dengan
hati tulus dan penuh.
Kasih dan setia Tuhanmu
dilimpahkan padamu. Ref;..
… saatnya memberi persembahan ….
Ref: Allah, Sumber kemurahan
juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Bersyukur senantiasa,
puji nama Tuhan, kini dan kekal.
B'rilah dengan rela dan senang
b'ri kepada Tuhanmu.
Tak 'kan kekurangan apapun,
kau dipelihara-Nya. Ref;..

P4

Marilah kita berdiri, untuk berdoa menyerahkan persembahan kita, (secara
berbalasan ) :
Ya TUHAN, Allah Mahakasih, kami berikan persembahan syukur, karena kami
sadar bahwa pekerjaan memuliakan nama-Mu harus terus berjalan, dan
persembahan yang kami berikan akan menunjang itu, dan kami percaya
Engkau Allah yang akan terus memberkati kami.

Jemaat Ya TUHAN, terimalah pemberian kami ini, dan kami mohon, Roh kudus
teruslah ingatkan kami, bahwa hidup kami yang benar adalah persembahan
yang berkenan kepada-Mu
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P4

Ya TUHAN, berkatilah persembahan kami, demi Yesus Kristus, Tuhan penebus
kami yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami...

Bersama : AMIN
... duduk ......

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
Kantoria

Semua

GB 277 FIRMAN ALLAH SUDAH KAUDENGAR
Firman Allah sudah 'kau dengar.
Laksanakan dalam hidupmu.
Firman Allah hendaklah kau sebar
pada orang di sekelilingmu.
Ref: Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;
wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu
dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.
Firman Tuhan jadi pandumu,
janganlah andalkan egomu.
sangkal diri sebagai hamba-Nya;
jadi saksi setia dan tekun. Ref.
Dalam suka dan sengsaramu,
ingat s'lalu pada Tuhanmu.
Jangan bimbang dan janganlah gentar
berpegang hanya pada ﬁrman-Nya.Ref.

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 Eengkau Damai
Sejahtera”
MENYANYI : GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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