
 

 

   

TATA IBADAH 
 

 

 

Ucapan Selamat Datang 

P2 : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 
  Pelayan firman dan presbiter bertugas menyambut dengan penuh sukacita 

kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu Adven pertama di 
GPIB Jemaat Kharisma. Tema ibadah hari ini: ”Manusia adalah sahabat 
alam” (memahami berbagai bencana yang terjadi), dengan pelayan Firman: 

Pdt. Rudy Ririhena dari GPIB Martin Luther, Jakarta Timur. 
 

  Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini berkenan di 
hadapan Tuhan dan kita diberkati-Nya.  

   

 ----- Sebagai tanda persekutuan, mari kita saling bersalaman  
dengan sesama di sebelah kiri dan kanan kita 

 

.... Saat  teduh .... 
 

Ungkapan Situasi 

P2 : Awal tahun Gerejawi dimulai dengan minggu Adven, yang artinya 
“kedatangan”. Adven merupakan masa persiapan diri dalam penantian akan 
kedatangan Tuhan. Yesus yang kita nanti-nantikan akan segera datang. 
Menantikan kedatangan Tuhan hendaklah jangan hanya fokus pada Hari 
Natal, melainkan pada kedatangan-Nya kembali sebagai Hakim, yang akan 
mengadili orang yang hidup dan yang mati. Sudah siapkan kita menyambut 
kedatangan-Nya? Masih adakah iman dan pengharapan di hati? Ataukah 
kesusahan, pergumulan dan dukacita telah membuat iman kita pudar dan 
pengharapan kita sirna?  

 

   Seiring penyalaan lilin Adven pertama, lilin pengharapan, kita nyalakan lagi 
pengharapan di hati kita. Jangan biarkan pengharapan kita padam, hilang 
dan sirna saat kedatangan-Nya. Sebab Ia datang untuk memenuhi seluruh 
pengharapan dan kerinduan kita. Ia datang untuk mewujudkan semua 
rancangan damai sejahtera-Nya bagi kita, untuk memberikan hari depan 
yang penuh harapan.     

 

----- Penyalaan Lilin Adven I ----- 
 

 Nyanyian Umat : GB 127  |  Satu Lilin Kita Nyalakan      do = f; 2/4 
 

     Kantoria: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

… sementara itu seorang anak PA memasuki ruang ibadah dengan lilin yang 
menyala untuk menyalakan lilin Adven I … 
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Semua:     Satu lilin  kita nyalakan, Hari Natal sudah dekat. 

Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap! 

P2 : Jemaat terkasih, mari kita berdiri menyambut kehadiran Tuhan, Sumber 
pengharapan di tengah-tengah persekutuan kita! 

   
 

 
 

    Nyanyian Jemaat :  KMM 3  |  Semua Yang Tercipta 

1. Semua yang tercipta, hai alam semesta;  
  Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. 
  Matahari, bulan bintang, burung-burung, ikan-ikan; 
  Seluruh margasatwa di gunung dan lembah. 

 

--- Prosesi Alkitab dibawa masuk, diiringi instrumen --- 
 

2. Semua manusia, hai ikutlah serta;  
  Memuji kasih Tuhan yang agung mulia. 
  Dalam Yesus, Putera-Nya kita s‟lamat selamanya;  
  Segala sesuatu dibaharui-Nya. 

 

5.  Semua yang tercipta, hai alam semesta, 
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya 
Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian. 
Kelak di bumi baru genap semuanya. 

 
Votum  

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan 
bumi, yang memelihara kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan yang 
tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya.  

J : A  -  MIN.  ( 1   .  1  . | || ) 
 

Nas Pembimbing  |  Mazmur 8 : 2                                                                                                                                                                                                                                             

PF : “Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 
Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.” 

  

Salam 

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 
Juruselamat kita, menyertai kamu.   

J : DAN MENYERTAIMU JUGA.  
   

  Nyanyian Jemaat : KJ 64  |  Bila Kulihat Bintang Gemerlapan 

Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar,  
ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. 
  

Refr. Maka jiwaku pun memuji-Mu: “Sungguh besar  

 Kau, Allahku!” Maka jiwaku pun memuji-Mu:  
 “Sungguh besar Kau, Allahku!” 

 

O Lord, my God, when I in awesome wonder 
Consider all the worlds Thy Hands have made. 
I see the stars, I hear the rolling thunder 
Thy pow‟r throughout the universe displayed. 

MENGHADAP TUHAN 
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Chorus: Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
 How great Thou art, how great Thou art. 

 Then sings my soul, my Saviour God, to Thee 
 How great Thou art, how great Thou art. 

 

...duduk 
 

Pengakuan Dosa  

P2 : Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa kepada 
Tuhan dan memohon pengasihan-Nya.    

   

  Ya Bapa, Mahakuasa.  
Kami mengaku bahwa kami sering bersikap tidak ramah terhadap alam. Kami 
mengabaikan perintah-Mu untuk memelihara dan mengusahakan bumi, agar 
menjadi tempat yang mendatangkan sejahtera bagi semua makhluk. Dosa 
dan kejahatan kami telah merusak keindahan dan kelestarian alam. 
Keserakahan telah menyebabkan banyak tragedi dan bencana. Akibatnya, 
ratap tangis, derita dan duka tiada henti melanda negeri ini. 
............................................... 
  

Ya Kristus, Mesias, Juruselamat. 
Kami mengaku bahwa mata hati kami tertutup untuk melihat kebenaran di 
luar diri kami sendiri. Bahwa semua yang Kauciptakan dengan begitu baik 
dan indah itu memancarkan kemuliaan-Mu. Gunung, lembah, hutan, sawah, 
lautan, padang rumput, adalah buah karya-Mu yang agung. Kami gagal 
dalam menjalankan tugas sebagai mandataris Allah, untuk mengelola semua 
sumber daya alam dengan seadli-adilnya demi kemakmuran bersama.   
............................................... 
 

Ya Roh Kudus, Roh Kebenaran. 
Kami tunduk dalam penyesalan dan memohon kasihani dan ampunilah kami. 
Berkati akal budi kami agar kami lebih menghargai kehidupan. Di minggu-
minggu persiapan akan kedatangan-Mu ini, biarlah kami semakin menghayati 
tugas panggilan untuk menjaga kelestarian alam, agar tetap menjadi tempat 
tinggal yang nyaman bagi anak cucu kami di masa mendatang. Demikian 
pengharapan kami, dengarlah ya Tuhan. 

  

 Nyanyian Jemaat :  KJ 371  |  Aku Rindu Pada Yesus 
 

Kantoria:  

1. Aku rindu pada Yesus, Jurus‟lamat dan Tuhanku; 
pada Dia „ku mengaku dosa dan kesalahanku. 
Yesus, b‟rikanlah berkat-Mu. 
 

Semua:  

2. Aku cinta pada Yesus yang mencariku selalu. 
Pada Dia „ku mengaduh; waktu tersesat jalanku, 
Yesus pun memanggil aku. 
 

3. Aku ikut jalan Yesus; Dialah Terang bagiku. 
Yesus, t‟rimalah hidupku; Yesus, bimbinglah tanganku, 
jangan terlepas dari-Mu. 

 

Berita Anugerah 

PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 
berita anugerah pengampunan sebagaimana yang dinyatakan oleh firman 
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Tuhan dalam Mazmur 86 : 5 – 7... ”Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka 
mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru 
kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya TUHAN, dan perhatikanlah 
suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepada-Mu, 
sebab Engkau menjawab aku.” 

   

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

 

J : SYUKUR  KEPADA TUHAN.  AMIN.  
 

  Nyanyian Jemaat :  KJ 76  |  Kau Yang Lama Dinantikan  

1. Kau yang lama dinantikan, Juru s‟lamat, datanglah, 
agar kami Kausucikan dari dosa dan cela! 
Umat-Mu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun! 
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. 
 

2. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, 
agar kami Kauajari kasih Kerajaan-Mu. 
Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah 
dan demi kurban darah-Mu, b‟rilah damai yang baka! 

 

Perintah Hidup Baru 

PF : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Matus 6 : 25 – 34. 

Marilah kita membacanya secara silih ganti. 
 

6:25  "Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan 
apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan 
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih 
penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian? 

6:26  Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai 
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh 
Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 

6:27  Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan 
sehasta saja pada jalan hidupnya? 

6:28  Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di 
ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, 

6:29  namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannya pun 
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 

6:30  Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan 
besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani 
kamu, hai orang yang kurang percaya? 

6:31  Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami 
makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 

6:32  Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi 
Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 

6:33  Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya 
itu akan ditambahkan kepadamu. 

6:34  Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok 
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk 
sehari. 
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PF : Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan 
kita dan di seluruh dunia! 

 

  Nyanyian Jemaat :  GB 384  |  Gloria, Gloria In Exelsis Deo 

 Glo-ria, Glo-ria in excelsis Deo. 
 Glo-ria, Glo-ria, Alleluia!  Alleluia! 

… duduk 
Kesaksian Pujian 
 

 

 
 

 ---- Saat Teduh ---- 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  

PF : Jemaat, mari berdoa … 
 

Pembacaan Alkitab 
PF  : Jemaat, marilah berdiri  untuk mendengar Firman Tuhan. Maranatha!  
 

J :  GB 398a | Maranatha 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

P3 : Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari MATIUS 8 : 23 – 27, yang 

menyatakan...……  Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 

PF : Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya mendiami hati kamu 
dan ucaplah syukur kepada-Nya. 

 

J :    GB 392 b  |  Kepada-Mu Puji-Pujian 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, 
Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

… duduk 
 

Khotbah  
Tema : “Manusia adalah sahabat alam”. 
  

.... Saat teduh …. 
 

 

 
 

Nyanyian Jemaat :  KJ 337  |  Betapa Kita Tidak Bersyukur 
 

1. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur; 
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. 

 

Refr: Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 
itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

JAWABAN JEMAAT 
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2. Alangkah indah pagi merekah bermandi cah‟ya surya nan cerah, 
ditingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. 

 

3. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang; 
indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. 

 

Pengakuan Iman Rasuli 
PF : Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri 

untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan 
mulut masing-masing berkata : 

S :  AKU PERCAYA …                                                    
 … duduk 

 

Doa Syafaat 

PF : …. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami memohon : 
J :  DENGARKANLAH DOA KAMI. 

PF  : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang 
telah mengajar kami berdoa : 

S : BAPA KAMI YANG DI SORGA (diakhiri Doksologi: GB 389 b) 
 

Kesaksian Pujian  
 

Pengucapan Syukur 

P4 : Jemaat terkasih, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur 
kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam Amsal 3 : 9-10…“Muliakanlah 
Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, 
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.” Marilah 
memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan 
saudara. 

 

 Nyanyian Jemaat :  GB 86  |  Aku Bersyukur 

1. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 
 

Refr.  Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya  
 Yang Mahakudus, di sorga, terpujilah.  
 Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya. 

  

… kesempatan jemaat memberi persembahan persepuluhan/ 

persembahan syukur ke dalam kotak … 
 

3.  Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
  harta dan benda dicukupkan bagiku. 

… kantong persembahan diedarkan … 
\ 

4.   Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya. 

 

 

Doa Persembahan Syukur  
P4 : Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur. 
  Ya Tuhan, kami beryukur atas segala berkat kehidupan yang tersedia di bumi 

ini. Engkaulah yang mengaruniakannya bagi kami, dan apa yang kami 
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persembahkan kepada-Mu saat ini berasal dari pada-Mu. Sempurnakan 
pemberian kami ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan yang memuliakan 
nama-Mu. Dalam nama Yesus Sumber hidup kami berdoa, Amin. 

...duduk 
 

 

 
 

Warta Jemaat 
 

Amanat Pengutusan  
PF : Jemaat diundang berdiri. 
  Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadikanlah alam sebagai 

sahabatmu. Lakukan tugas pekerjaanmu sehari-hari dengan selalu 
berpengharapan kepada Tuhan dan andalkan kuasa-Nya. 

   

  Nyanyian Jemaat :   KJ 428  |  Lihatlah Sekelilingmu   

1. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang 
 yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai! 
  

 Refr:  Lihatlah sekekelingmu, pandanglah ke ladang-ladang 
  yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai! 
  

2. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? 
 Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. 

 

Berkat 

PF :   Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah dan 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 engkau damai sejahtera. 

 

J    :   GB 402c  |  Amin 

  A---min, A---min, A---min, Amin, Amin.  
  A---min, A---min, A---min, Amin, Amin. 

 
●●●●● 

 
 

 
 

Jemaat tetap berdiri sampai Pelayan Firman berdiri di pintu keluar  
 

Saat Teduh    |   Salam Persekutuan 
 
 
 
 
 
 
 

PENGUTUSAN 
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