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GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

 

 

 

 

TATA IBADAH HARI MINGGU 
Hari Minggu ke-10  sesudah Pentakosta 

 
Minggu, 14  Agustus 2022 

 

 

PERSIAPAN 

 Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan 
mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk 

mengikuti ProKes dengan panduan dari Tim SatGas   
 Doa pribadi  

 Pengenalan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  
...  

UCAPAN SELAMAT DATANG 
 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas 
GPIB Jemaat KHARISMA mengucapkan selamat datang dan selamat 
beribadah di Hari Minggu X sesudah  Pentakosta.  
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh: 
06.00, Pdt Marthinus Tetelepta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kharisma 
09.00, Pdt. Em. Arpelles Lapudooh, Pendeta Emiritus GPIB 

 . . . . 
 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri, untuk menyambut Firman 
Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
JEMAAT MENYANYI  

  KJ 16  YA KHALIK SEMESTA  
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Ya Khalik semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu: 

Bapa yang mulia, Kau Raja dunia; kami sujud sembah kepada-Mu. 
 

Prosesi membawa Alkitab  

dan para pelayan memasuki ruang ibadah 
 
 

Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru. 
Sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah! Tuhan, berkatilah jemaat-Mu! 

 

VOTUM 
 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. (Mazmur 124:8) 
KJ 476a 

J    1  .  |  1  .  |  

    A    -   min! 

 

NAS  PEMBIMBING                1 Timotius 1:14 

PF  Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan 
limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 

 

SALAM 

PF        Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. 
 

J          melimpahimu juga 
 

JEMAAT MENYANYI 

KJ 16  YA KHALIK SEMESTA 
Datang, ya Roh Kudus, dan hati umat-Mu yakinkanlah! 

Dengan kuasa-Mu pimpin jemaat-Mu; b'ri sukacita-Mu tinggal serta. 
 

Bagi-Mu, Yang Esa, kekal abadilah puji syukur! 
Yang Mahamulia, b'ri kami s'lamanya dalam terang baka memuji-Mu! 

 
              duduk 

PENGAKUAN DOSA 

P2  Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan 
hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita : 

   

  Bapa Mahakuasa,  

kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa dan pelanggaran 
yang telah kami perbuat baik dalam pikiran, perkataan maupun 

perbuatan . . . 
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  Sering kami berusaha untuk menutupi segala dosa  

  dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan sesama, 
   bahkan dari hadapan-Mu, ya, Allah. 

  TAPI Engkau adalah Allah yang Maha tahu.  
 Keberadaan kami tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu.  

  Kepada-Mu Bapa, tiap kami masing-masing hendak berdoa  . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

  Saat kami tertunduk malu dan menyesal, 

  Engkau Bapa kiranya mendengar dan mengasihi kami 

  reff  KJ 44 

J  Tuhan, kasihanilah,  

  Kristus, kasihanilah, 
  Tuhan, kasihanilah! 
 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  

  DANIEL 9: 9  yang menyatakan: 
   

  “Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, 

walaupun kami telah memberontak terhadap Dia “, 
 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 
 

J  Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

JEMAAT MENYANYI  
  GB 243  KASIH SETIA TUHAN 

  Kasih setia Tuhan membuatku tegun. 

  Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. 
  Kasih setia Tuhan melampaui akalku, 

  kasih setia Tuhan tiada taranya. 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF  Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 
tertulis dalam TITUS 3 : 4 - 8  yang menyatakan: 

   

  Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita,  

  dan kasih-Nya kepada manusia,  
  pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita,  

  bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,  
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  tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali  

  dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,  
  yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, 

   Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan  
  oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal,  

  sesuai dengan pengharapan kita.  

  Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin 
   menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah 

sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. 
Itulah yang baik dan berguna bagi manusia.  

 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

  GB 384  
J   Gloria, Gloria in excelsis Deo, 

  Gloria, Gloria, Alleluia! Alleluia! 
duduk 

    

PEMBERITAAN FIRMAN  

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan     
            yang dibacakan dari Alkitab. HALELUYA! 

KJ 473a 
J  Haleluya! Haleluya! Haleluya! 

 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari I TIMOTIUS 1 : 12 -17  
yang menyatakan ……..  Demikianlah pembacaan Alkitab 
 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam  
 di  dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

GB 392b 

J Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.  

duduk 

K H O T B A H  

Kasih Karunia Yang MemerdekaKan  
…. hening sejenak 
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JAWABAN JEMAAT 

JEMAAT MENYANYI  
  GB 243  KASIH SETIA TUHAN 

  Kasih setia Tuhan menghalau kuatirku, 

  kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. 
  Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku, 

  kasih setia Tuhan membuatku tent’ram. 
 

  Kasih setia Tuhan abadi s’lamanya. 
  Kasih setia Tuhan betapa indahnya. 

  Kasih setia Tuhan kokoh s’lama-lamanya, 
  kasih setia Tuhan jaminan hidupku. 

 

PENGAKUAN  IMAN RASULI 
berdiri --- duduk 

DOA SYAFAAT 

... Dox ♫ KJ 475 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Kitab MAZMUR 92 : 2-4 menyatakan: 
 

Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN,  
dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu,  

ya Yang Mahatinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu 
pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 

sepuluh tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. 
 

Kita yang dikasihi dan diberkati Allah;  
mari bersyukur dengan kesediaan berbagi kebaikan.  
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

JEMAAT MENYANYI  

 ♫KJ 381  YANG MAHAKASIH 

   Yang Mahakasih yaitu Allah; Allah Pengasih pun bagiku 
   Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. 
 

   Yesuslah Kurban Tebusan dosa; Yesuslah Kurban pun bagiku. 

   Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. 
 

kesempatan Jemaat memberi persembahan  

Sukarela, Syukur / Persepuluhan  
 

   Kasih sorgawi sumber selamat; Kasih sorgawi penghiburku. 
   Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. 
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sol = c MM + 52

5 . 6 1 . . 2 . 1 2 3 . . ' 6 . 5 3 . 2 1 2 . 1 6 5 . .

A   - min, a     - min. Ha- le-lu   - ya, a     - min.

   O Kasih Allah, pelipur lara; o Kasih Allah, bahagiaku! 

   Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. 
 

DOA SYUKUR 

P4 Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 
kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

  

       Tuhan Allah, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. 

        Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga,  
               dan karena itu kami persembahkan seluruhnya  

untuk kemuliaan-Mu. 

        Ya Yesus, Anakdomba Allah,  
    Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan:  

hikmat dan kekuatan; hormat, kemuliaan dan puji-pujian.  
Amin 

duduk 

P E N G U T U S A N 
WARTA JEMAAT 
P5 . . . 

 
AMANAT  PENGUTUSAN      

PF Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, 
marilah berdiri  

 . . . . 
 

JEMAAT MENYANYI  

            ♫KJ 381  YANG MAHAKASIH 

  O Kasih Allah, pelipur lara; o Kasih Allah, bahagiaku! 
  Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. 
 

  Hati dan jiwa bersukacita; hati dan jiwa sejahtera. 

  Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. 
   

  Engkau kupuji kasih abadi; Engkau kupuji selamanya. 
  Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. 

 
BERKAT 

PF  . . .  

  ♫ GB 400 

J     
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