
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA IBADAH  

MINGGU X SETELAH TRINITATIS   

HKBP KRAMAT JATI 
  

 

 

  Ev: Yeremia 22 : 1 - 9                          Ep: Matius 23 : 23 - 28 

 
  

TOPIK: 

LAKUKANLAH KEADILAN DAN KEBENARAN 
 

 
 

 
 

MINGGU, 08 AGUSTUS 2021 



 

01. PANGGILAN BERIBADAH :  

         P:  Selamat hari Minggu bagi kita semua! Terpujilah TUHAN 

yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat  beribadah 

pada Minggu X Setelah Trinitatis hari ini. Tema Minggu 

kita adalah: “Lakukanlah Keadilan Dan Kebenaran.” 

Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-

Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan 

hewan Kauselamatkan, ya TUHAN. 

 J:  Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal 

Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati! 

 P:  Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai 

orang-orang benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang 

jujur! Kita memuji TUHAN dengan bernyanyi dari Buku 

Nyanyian No. 783 : 1 - 3 

 

02. BERNYANYI BE. NO. 783 :1-2 “TUHAN SITOMPA   

SALUHUT”       

      ♫♪♫ Tuhan sitompa saluhut, Ho do na marmulia i, 

            Ndang na tarasam saluhut nilehonMi 

          ♫♪♫ Patar do asi rohaMi di sinondang ni ari i, 

                Di gogo ni hauma i, nilehonMi 

 

03. VOTUM 

       P: Di dalam Nama Allah Bapa dan Nama AnakNya Tuhan 

Yesus Kristus dan Nama Roh Kudus yang menciptakan 

langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah 

lurus dan  orang benar menempuhnya tetapi pemberontak 

tergelincir di situ. HALELUYA. 

J: HALELUYA.....HALELUYA....HALELUYA. 



 

P: Mari kita berdoa ! Ya Tuhan Allah, Pengasih dan Yang 

Benar! Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu, 

karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk 

menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat 

mengenal Tuhan dan semua kehendakMu. Kami ingin 

melakukan kehendakMu selama hidup kami. 

Kuduskanlah hati kami dengan RohMu, kuatkanlah kami 

melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah 

kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan 

kehendakMu, oleh karena AnakMu Yesus Kristus, Tuhan 

kami. Amin.                                                           

( Duduk ) 

 

04. BERNYANYI BE No. 27 : 4  “HALELUYA ARI MINGGU”     

       ♫♪♫      Lomo ni rohaM, o Tuhan, naeng patupaonhu do. 

             Parangenghu hupadenggan asa hupasangap Ho. 

             Ulos hatigoran i, lehon ma di tondingki. 

 

05. HUKUM TUHAN 

 P  : Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam 

Mikha 6 : 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu 

apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari 

padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup 

dengan rendah hati di hadapan Allahmu? 

        Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan! 

      J  : Ya Tuhan, Allah! Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai 

dengan 

             hukumMu. Amin. 

 

 



 

06. BERNYANYI BE No.172 : 2   “O JESUS PANONDANG”    

      ♫♪♫ Sesa ma dosangku ale Tuhanhi, ala ni mudarMu na nilehonMi, 

            Asal ma rohangku salelengna i, ingot di hansitMu dohot mudarMi.                                

                                                         

07. DOA PENGAKUAN DOSA DAN JANJI TUHAN: 

 P: Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Mahakuasa! Kami berseru 

dan memanggil namaMu karena kami susah dan gelisah 

mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah 

kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus! Engkau 

telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit 

kembali serta naik ke surga untuk membela dan 

menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami 

untuk bersyukur kepadaMu. Ya Roh Kudus penghibur 

orang yang berduka! Sembuhkanlah segala penyakit dan 

penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami 

agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah 

melakukan kehendakMu. Engkaulah sumber pengasihan 

dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa 

permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

A m i n. 

--Instrumen-- 

      P: Marilah kita mendengarkan Janji Tuhan tentang 

pengampunan dosa kita!  Siapakah yang akan menggugat 

orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan 

mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus 

Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: Yang telah bangkit, 

yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi 

Pembela bagi kita?  

            Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Mahatinggi! 

 J:  Amin                                                                 (Jemaat duduk) 



 

08. BERNYANYI BE No. 5 : 5  “SAI TAPUJI MA JAHOWA”     

      ♫♪♫ Ai ibana pasintonghon  uhum tu na pogos i 

         Hangoluan ditumpakhon tu na haleonon i  

         Nang na hona hilang pe dipalua do sude. 

 

09.  EPISTEL  : 

P: Marilah kita mendengar Firman Tuhan yang ditetapkan 

untuk hari ini yaitu dari Matius 23 : 23 – 28. Celakalah 

kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu 

orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, 

adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting 

dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan 

belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan 

dan yang lain jangan diabaikan. 

J:  Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu 

tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di 

dalamnya kamu telan. 

P: Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, 

hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan 

kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya 

penuh rampasan dan kerakusan. 

J:  Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah 

dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. 

P: Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, 

hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti 

kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang 

bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh 

tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. 



 

J:  Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu 

tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam 

kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. 

P: Demikianlah pembacaan firman Tuhan: “Berbahagialah 

orang yang mendengar Firman Allah serta 

memeliharanya”. 

J:  Amin   

 

10. BERNYANYI BE  No. 229 :1   “SAI MARTUA DO SUDENA”                                                                                        

      ♫♪♫ Sai martua do sudena, na so sauduran i (Jongjong) 

      Dohot halak na sumurut, sian na porsea i 

      Na so olo mangihuthon, tahi ni na jahat i 

      Na so olo sahundulan, dohot panginsahi i.  

 

11. DOA PENGAKUAN IMAN 

    P : Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, 

sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita 

bersama-sama mengucapkannya!  

P+J :   Aku percaya....                                           

( Duduk ) 

 

12.  WARTA JEMAAT  

 

13. BERNYANYI BE N0. 750: 1 “TU TONDINGKON O JESUS”       
         ♫♪♫ Tu tondingkon o Jesus, patolhas HataMi 

            Asa sonang rohangku unang sai ganggu i. 

            Reff : Rohangkinon dohot tondingkon naeng tumangihon Ho, 

    Dison do au naposoMon, rade tumangihon Ho. 
 

 



 

14. KHOTBAH : YEREMIA 22 : 1 - 9 

 

15. BERNYANYI BE NO. 248: 1- 3“SALELENG HO DI TANO ON” 

      (Persembahan) 
           ♫♪♫ Saleleng ho di tano on, patigor ma roham. 

              Paingotingot ma tongtong, nidok ni Debatam. 

            

  ♫♪♫ Sai songon hau na denggan ho, ramos parbue nii. 

                    Bulungna pe na uli do, antong sai tiru i. 

                                                   
           ♫♪♫ Godang do hinauli ni, aek mata i tongtong. 

              Pasuman ma dirim tusi, sai baen roham sintong. 

 

16. PENEGUHAN SIDI KHUSUS 

 BERNYANYI BE NO. 466: 1 “NUNGA RO AU” 

Nunga ro au o Tuhanku tu hau pinorsilangMi 

Hupelehon ma diringku upa halojaonMi 

Hatuaon i, Las ni rohangki,Ai hibul do hupelehon nasa diringki 

 
 BERNYANYI BE NO. 150 : 1”JESUS HO NAMPUNA AU”  

   Ndang au nampuna au, hulehon diringkon  (Jemaat Berdiri) 

   Tu Tuhan i Rajangku, sigomgom tano on 

  Ai di bagasan Jesus au di ida Debatangku, na pasonanghon au 
 

17.  DOA PERSEMBAHAN + DOA BAPA KAMI + BERKAT 

    P:  Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan! Ya Allah Bapa kami yang di Sorga! Kami 

mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia 

yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. 



 

Sebahagian dari pada karunia itu, kami serahkan kembali 

sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan 

berkatilah persembahan umatMu ini, agar dapat kami 

pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan 

di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa 

banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, 

supaya kami senantiasa bersyukur kepadaMu di dalam Nama 

Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. 

    J:  (Bernyanyi) BN No. 204 : 2    “Ku Setia PadaMu”   BL. 73  

  ♫♪♫  Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua.  
                     Nyawa juga hidupku, harta milikku semua.  

               Kuserahkan padaMu, untuk s’lama-lamanya.                           

    P:  Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah namaMu, 

datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti 

di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang 

secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami 

seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah 

kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam 

pencobaan , tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat!   

P+J:  (Menyanyikan)                                           
                 ♫♪♫ Karena Engkau punya Kerajaan dan Kekuasaan dan Kemuliaan  

sampai s’lama-lamanya. Amin. 

P:  Doa Berkat 

J:  (Menyanyikan) Amin – Amin– Amin  

 

 

 


