GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
(GPIB)

TATA IBADAH
Hari Minggu II sesudah Pentakosta

Minggu, 19 Juni 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 dan latihan 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 II SESUDAH PENTAKOSTA.
Kiranya ibadah ini berkenan dihadapan Tuhan dan untuk kemuliaan
nama Tuhan.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah
06.00 WIB Pdt. Herman Pieters, Pendeta Jemaat GPIB SUMBER KASIH.
09.00 WIB Pdt. Simon Hans Raprap, Ketua Majelis Jemaat GPIB MARKUS.
AJAKAN BERIBADAH
P2
Kejatuhan manusia dalam dosa, membuat kita tidak layak untuk
menerima berkat dan bersekutu dengan-Nya. Namun oleh kasih setiaNya yang begitu besar, IA sendiri yang datang dan menggantikan kita
menerima hukuman. Semua itu terjadi dalam kerangka besar
keselamatan bagi seluruh umat yang dikasihi-Nya.
J

Engkau mengenal kami lebih dari siapapun, bahkan diri kami sendiri.

P2

Sejak dunia dijadikan, kasih-Nya hadir dan menghimpun kita dalam
pelukan kasih Ilahi, yang senantiasa menginginkan kita hidup kudus dan
tak bercacat dihadapan-Nya.

J

Terpujilah Allah atas kasih-Nya bagi dunia!

P2

Jemaat dengan penuh ungkapan syukur, marilah berdiri untuk
menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
 JEMAAT MENYANYI
KJ 19
“TUHANKU YESUS”
Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia,
Kau kukasihi, Kau junjunganku, Bahagiaku yang baka.
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…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah…
Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri:
Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus: Engkau menghibur yang sedih.
Indah t’rang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah;
Jauh lebih indah, Yesus terang-Mu, di sorga dan di dunia.
VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi.
J : KJ. 476a (do=g)
1 . | 1 . |
A - min!
NAS PEMBIMBING
1 Ptr. 1 : 18-19
PF
Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang
sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan
barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah
anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
SALAM
PF :
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa Kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
J :
dan menyertaimu juga.
 JEMAAT MENYANYI
GB. 22 “BESAR DAN AJAIB”
Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Mahakuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu?
Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau Tuhan.
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau Tuhan.

(duduk)

PENGAKUAN DOSA
P2
Sungguhpun Allah mengasihi manusia dengan amat sangat, namun
seringkali kita mengingkari kasih-Nya. Kita justru menepis pelukan
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J
P2

J
P2

J

Allah, dengan meronta-ronta dan sambil terus berbuat dosa. Oleh
karena itu, marilah dalam kerendahan hati, kita mengaku dosa di
hadapan Allah dalam doa:
Ya Allah pencipta langit dan bumi, yang mencipta dan mengenal kami
sebelum dunia dijadikan, saat ini kami datang dengan perasaan
hancur, akan kenajisan dosa-dosa yang telah kami lakukan.
Sesungguhnya kami tidak layak menghadap hadirat-Mu. KemuliaanMu yang begitu megah dan kudus, tak terjangkau oleh keadaan kami
yang hina. Ampunilah kami yang seringkali meragukan kuasa-Mu, dan
cepat beralih mengandalkan kuasa-kuasa lain. Padahal kami tahu,
Engkaulah yang mengatur kehidupan, Engkaulah Penggerak Utama
yang tak digerakkan!

Kasihanilah kami, ya Tuhan.

Ya Kristus penebus umat manusia, dalam diri-Mulah dunia dijadikan.
Ampunilah kami yang seringkali merusak tubuh-Mu, kami gagal
bersekutu dengan sesama kami, malah memaksakan kehendak atas
yang lain. Alih-alih menyuarakan damai, kami justru hadir dalam rupa
kebencian, dan ikut melawan kebenaran.

Ampunilah kami, ya Tuhan.

Ya Roh Kudus penghibur umat yang percaya, kami sungguh-sungguh
membutuhkan
penyertaan
dan
tuntunan-Mu!
Ampunilah
ketidakmampuan kami untuk membagikan kasih kepada orang-orang
terpinggirkan. Kami seringkali melalaikan panggilan untuk menjangkau
yang terpencil, kami mengutamakan kenyamanan daripada kesetiaan.
Kami mengabaikan isu-isu pelik dan sulit, dan cenderung berdiam di
zona nyaman yang justru penuh dengan ketidakadilan.
Ya Allah, baharuilah batin dan raga kami, agar kami tidak
menolak pekerjaan pelayanan kasih. Pakailah kami menjadi
alat-Mu di dunia. Amin.

 JEMAAT MENYANYI
KJ. 26
“MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU”
Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus.
Refrain: Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus.
Di hadapan takhta rahmat aku menyembah
Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah! Refr.
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Ini saja andalanku: jasa kurbanMu
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. Refr.
BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
Kisah Para Rasul 13 : 38-39 yang menyatakan:
“Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka
diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah
setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa,
yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa.”

Berdasarkan Firman Tuhan itu, 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. 225
≈DARI SEMULA T’LAH ‘KAU TETAPKAN≈
Dari semula t’lah ‘Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu,
dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah t’lah ‘Kau tetapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan.

Refrain

S’mua baik, s’mua baik,
Apa yang t’lah ‘Kau perbuat di dalam hidupku
S’mua baik, s’mua baik, Kau jadikan hidupku berarti.

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
tertulis dalam Efesus 5 : 1-2 yang menyatakan: Sebab itu jadilah
penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di
dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan
korban yang harum bagi Allah.

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
JEMAAT MENYANYI
GB. 381
≈KEMULIAAN BAGI ALLAH≈
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera
di bumi, di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
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(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!

J :

Menyanyi KJ. 473
Haleluya Haleluya, Haleluya KJ 473

P3 :

Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus 1:1-4 yang menyatakan ...
Demikian pembacaan Alkitab.

PF :

Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah!

J :

 GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.

(duduk)

KHOTBAH

JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI
GB. 101
≈YA TUHAN, RAJAKU≈
Ya Tuhan, Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu,
bentara-Mu di sini. B’ri kuat dan sabar, b’ri hati ku teguh
dan aku bekerja menurut maksud-Mu.
Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut kukerja,
betapa kehendak-Mu. B’ri dalam hidupku kasih-Mu nyatalah,
dan nama-Mu besar dimuliakanlah.
PENGAKUAN IMAN
semua berdiri -- duduk

DOA SYAFAAT
PF
…..

Doks. KJ 475
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PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada

Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat dalam kehidupan kita, sambil
mendengar Firman Tuhan berdasarkan 1 Tawarikh 29:17a yang
menyatakan “Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati
dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan
semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.”

Kiranya Allah berkenan atas persembahan yang kita berikan.
JEMAAT MENYANYI
GB 80
≈MARI BAWA PERSEMBAHAN≈
Mari bawa perembahan kepada Tuhanmu; dengan hati sukacita,
bersyukur pada-Nya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;
mari mengucap syukur
Refrain
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawa lah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawa lah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan…
Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh itu juga yang kau
tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak bawalah
pada-Nya; mari mengucap syukur.
DOA PERSEMBAHAN
P4 : Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa
Ya Allah, sumber berkat, kami bersyukur karena sampai saat ini kami
masih Engkau berikan waktu untuk hidup di dunia ini. Karenanya,
ajarlah kami untuk terus bersyukur dan menggunakan kehidupan
kami sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang baik dan
berkenan kepada-Mu. Berapapun nominal pemberian kami, tidak
sebanding dengan berkat yang telah kami terima. Namun bimbinglah
kami untuk mempersembahkan yang terbaik, yakni kehidupan kami
kepada Tuhan. Kami juga memohon berkat dan bimbingan-Mu dalam
seluruh pelayanan bidang pelkes GPIB sehingga dapat terus
mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Dalam nama
Yesus Kristus, kami berdoa.
(duduk)

PENGUTUSAN
7

WARTA JEMAAT
P5 : . . .
AMANAT PENGUTUSAN
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri…..

Keselamatan telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma, atau
dalam bahasa Latin gratia (Inggris: grace), yang artinya gratis. Namun,
kita dipilih dan diselamatkan agar kembali menjadi kudus,
sebagaimana nas dalam 1 Tesalonika 4:7 menyatakan, “Allah
memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa
yang kudus.” Oleh karena itu, teruslah hidup dalam kekudusan, dan
lanjutkanlah hidup yang penuh misteri ini dalam ketaatan pada Tuhan!
JEMAAT MENYANYI
KJ. 416
≈TERSEMBUNYI UJUNG JALAN≈
Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh;
‘ku dibimbing tangan Tuhan ke neg’ri yang tak ‘ku tahu.
Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu,
Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh.
Tuhan, janganlah biarkan kutentukan nasibku.
B’rilah hanya kudengarkan keputusan hikmat- Mu.
Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal.
Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal.
Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam
Ke neg’ri yang tak kutahu dengan mata terpejam...
(bait 4 berakhir di sini)
BERKAT
PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
. . .
J

GB 399 “AMIN, HALELUYA”
Amin, Haleluya! Amin, Haleluya!
Terpuji nama-Mu! Amin, Haleluya!
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