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PERSIAPAN :
 Doa persiapan
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di Hari Minggu Pentakosta saat ini.
Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah
dicurahkan untuk mendiami hati dan membimbing serta menolong kita mengembangkan karuniakarunia-Nya di dalam seluruh aktifitas hidup kita..
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : Pdt. YOHANES NICO
UNGKAPAN SITUASI
P.2. Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman. Keberagaman „bahasa‟ mengantar manusia
pada pengenalan akan Allah yang Mahakasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu karena
keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini indah.
Keberagaman adalah karunia! Sebab, keberagaman diciptakan untuk saling melengkapi demi
kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur.
AJAKAN IBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ 58 : 1, 2 & 4 “SEMUA YANG TERCIPTA”
1 Semua yang tercipta, hai alam semesta,
agungkan nama Tuhan dan puji kasihNya.
Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan,
seluruh margasatwa di gunung dan lembah.
2 Semua manusia, hai ikutlah serta
memuji kasih Tuhan yang agung mulia.
Dalam Yesus, PuteraNya, kita s‟lamat selamanya;
segala sesuatu dibaharuiNya.
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
4 Ya Yesus, Tuhan kami, „Kau bangkit mulia;
pun kami Kaubangkitkan, baptisan tandanya,
agar kami menerima hidup baru tak terkira
dan kami jadi saksi di alam semesta.
VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang
kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak
cucumu." (Yesaya 44 : 3)
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SALAM
P.F. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
kamu. (1 Kor. 1 : 3)
Umat DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : KJ 235 : 1, 6 & 7 “KUDENGAR BERKATMU TURUN”
1 Kudengar berkatMu turun bagai hujan yang lebat,
menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat.
Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun!
6 Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus,
kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku.
Aku pun, aku pun, sempurnakan aku pun!
7 Ikatlah hatiku, Tuhan, selamanya padaMu;
b'rilah air kehidupan melimpahi diriku.
Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun!

duduk
DOA HARI INI
P.2. Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam
kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami
datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan
menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing masing.
Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak
dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur
atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan kehendak-Mu
sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang
akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
NYANYIAN UMAT : GB 61 : 1-2 “TUHAN, AJARKANLAH KEHEDAKMU”
1 Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
„Kus‟rahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepada-Mu.
2 Ajarlah kukenal anug‟rah-Mu. Sinarilah dengan t‟rang wajah-Mu
Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya „ku tetap bersama-Mu.
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. ……..
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. HALELUYA!
Umat KJ 473b “HALELUYA”
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
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P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 : 28-29, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.

Umat GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan:
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
KHOTBAH

“DIPULIHKAN OLEH ROH KUDUS”

duduk

(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB 194 : 1-2 “KURASAKAN NYALA API DALAM HATIKU”
1

2 Kurasakan nyala api dalam hatiku,
jiwaku pun bersorak, bergemar.
Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku,
'ku tetap percaya pada janji-Nya.

Ref. :

PENGAKUAN IMAN RASULI
P.F. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut,
masing-masing berkata : ..........
duduk
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DOA SYAFAAT

(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ 475 “KAR’NA ENGKAULAH”)

PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan.
Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 : 9 yang menyatakan “Karena kamu mengenal
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi :
NYANYIAN UMAT : GB 87 : 1-3 “AKU BERSYUKUR”
1 Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, „ku persembahkan kepada-Mu.
„Ku bahagia; „ku sukacita; ku ucap syukur selamanya.
2 O, Tuhan Yesus karya-Mu agung; Dikau curahkan darah kudus
jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t‟rus bersyukur.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
3 Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu.
Kaulah yang layak kami tinggikan kar‟na besarlah kuasa-Mu.
T‟rimalah Tuhan, ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu.
DOA SYUKUR
P.4. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Bapa di Sorga, kami datang bersyukur kepada-Mu, sebab kasih dan berkat-Mu memenuhi
kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur yang kami berikan ini, dan pakai kami sebagai
persembahan yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin.
IV. PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari menyanyi dari ……..
NYANYIAN UMAT : GB 50 : 1-2 “PERUBAHAN AJAIB”
1 Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru.
Ref. : Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya.
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2 Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut,
setia, murah hati, bawa sukacita,
rendah hati dan ramah terhadap orang lain
itu sikap nyata dari perubahan ajaib.

Ref. :

BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya : ……………
Umat (KJ. 478b “AMIN, AMIN, AMIN”)
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