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TATA IBADAH 
 

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 XVI sesudah  
Pentakosta.  
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan 
disampaikan oleh: 
06.00 Pdt. Marthinus Tetelepta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kharisma. 
09.00  Pdt. Marthinus Tetelepta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kharisma. 

 

. . . hening 
 

AJAKAN BERIBADAH 

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

 

MENGHADAP TUHAN 
 
JEMAAT MENYANYI  

 GB 237a    MAHAKASIH YANG ILAHI   



Maha kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah 

  mendiami hati kami Kau mahkota kurnia. 
  Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar 

  Datanglah membawa s’lamat bagi kami yang gentar. 
 

Prosesi membawa Alkitab  

dan para pelayan memasuki ruang ibadah 
 

  Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam hati yang resah; 
  b’ri sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya, 

  Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah; 
  diri kami b’ri merdeka dalam Dikau s’lamanya. 
 

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                                         ZEFANYA 1:4a 

PF  … Aku akan mengacungkan tangan-Ku terhadap Yehuda  
dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. … 

 

SALAM 
PF        Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 

           Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 

 

J          dan menyertaimu juga 
 

JEMAAT MENYANYI 

  GB 237a  MAHAKASIH YANG ILAHI    

  Penebus, Yang Mahakuasa, b’rilah kami hidup-Mu 
  Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, 

  hingga beserta malaikat yang mengabdi, menyembah, 
  kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. 
 

  Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan cela; 

  tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia! 
  Makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah 

  sampai nanti kami puji Dikau dalam t’rang baka!  

          duduk 



PENGAKUAN DOSA 

P2  Jemaat, di hadapan Allah Mahakasih dan Maha pengampun 
marilah kita mengaku dosa di hadapan-Tuhan Allah ...  

 

sejenak pengakuan pribadi 

musikKJ 43 

. . . . . . 

P2          Mari mengaku dosa di hadapan Allah;  
karena kita lalai menyatakan sukacita dan syukur 
tentang kebaikan Allah dalam hidup dan kehidupan kita  

 

. . . . . . hening dalam doa . . . . . . 
 

Marilah mengaku dosa di hadapan Allah,  
karena kita tidak sabar dengan keadilan Allah;  
kita cepat mencari kelemahan orang lain, 

dan suka menuntut mereka yang terhukum ... 
 

. . . . . . hening dalam doa . . . . . . 
 

Mari mengaku dosa di hadapan Allah; 
karena dalam banyak hal, kita lebih mengasihi diri … 

kita tidak mencari Tuhan dengan kehendak dan petunjuk-Nya …   
 

. . . . . . hening dalam doa . . . . . . 
 

P2 Allah Bapa kami,  
inilah kami orang berdosa . . . . kami merasa malu  
dan menyesal karena kejahatan kami.  
Kami berkabung karena dosa-dosa kami. 

 Ampunilah kami, umat-Mu. 
 

     KJ 43 

J  Tuhan, kasihani kami,  
  Kristus, kasihani kami,  

  Tuhan, kasihani kami! 
 
 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam TITUS 3:4,5  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, tetapi 

karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh 
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,  

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  
  KJ 36  DIHAPUSKAN DOSAKU  

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 

Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. 

Reff:  O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 

Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 

Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus; 
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus. 

 

Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus; 

 Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF        Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru  
  seperti tertulis dalam  MATIUS 6 : 31 – 33 yang menyatakan: 
 

          Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan 
kami makan? Apakah yang akan kami minum?  

  Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa 
yang tidak mengenal Allah.  

        Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu 
memerlukan semuanya itu.  

  Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya,  

            maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.          
 

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

  KJ 48  

J   Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini 

dan terus dan kekal selama lamanya.  
 Amin. 



                             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 

GB 387 

J  Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya! 
Puji Tuhan, Haleluya! sembahlah Dia s'lama-lamanya. 

Amin, amin, amin 
 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari  ZEFANYA 1 : 1-6  
yang menyatakan ……..  
Demikianlah pembacaan Alkitab 
 

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

GB 392a 
J Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan: 

Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.  

duduk 

K H O T B A H  

ADIL, LUHUR dan TERBUKA, MAJU 
 

…. hening sejenak 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

JEMAAT MENYANYI  

  GB 156 NAMA YESUS BERKUMANDANG 
  Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia 

  Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia 
  Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu 

  tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh 
   

  Refrain Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 

        Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji nama-Mu 



 

PENGAKUAN  IMAN RASULI 
berdiri --- duduk 

DOA SYAFAAT 

... Dox ♫ KJ 475 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan 
dengan sukacita. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 50 : 23   

“Siapa yaang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia 

memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang 

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

JEMAAT MENYANYI  

♫ GB 118  JANGANLAH 'KAU TAKUT  
Janganlah kau takut mengakui kesalahan, 

jangan berusaha untuk membenarkan diri; 

itu berharga di mata Tuhan Yesus 
juga di mata sesamamu. 
 

Refrain  Berkata jujur, berlaku adil 

   itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. 

Berkata jujur, berlaku adil 

itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. 
 

kesempatan Jemaat memberi persembahan  

Sukarela, Syukur / Persepuluhan  
 

Janganlah kau takut untuk mengatakan "tidak" 
jika kau diajak melakukan kebohongan. 

Jangan terbuai ajakan tak terpuji, 

harus berani kau menolak. 
 

DOA SYUKUR 

P4 Jemaat, mari kita berdiri dan membawa persembahan kita 
kepada Tuhan dalam doa: 

  Ya Tuhan, Sumber anugerah dan berkat,  

ke hadapan-Mu kami bawa persembahan syukur,  
yang  telah kami berikan dengan tulus hati.  

  Terima dan kuduskanlah syukur hati ini, 



  Berkatilah penatalayanannya, agar dapat terpakai untuk 

menunjang pelayanan dan kesaksian   
yang berlangsung dalam persekutuan kami di sini. 

 Dalam nama Yesus, kami berdoa.   
A m i n    

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  
      GB 156 NAMA YESUS BERKUMANDANG 

  Nama Yesus bercahaya di segala negeri 
  Dalam trang penghiburan-Nya pengharapan berseri 

  Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia 

  Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihNya    

  Refrain Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 

        Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji nama-Mu 
 

  Nama Yesus maha agung dan semaraknya tetap; 
  diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. 

  Langit bumi ‘kan binasa, matahari terbenam, 
  nama Yesus berkuasa, dan abadi cemerlang! 

 

BERKAT 
PF  . . .  

  ♫ GB 402a 

J     Amin – amin – amin. 

 
 

ooo000ooo 
 



 


