Tata Ibadah Minggu Pentakosta
Tema : “Roh Yang Menggairahkan”
Bacaan Alkitab
: “Kisah Para Rasul 2: 1 – 21
Panggilan Beribadah
PL
: Datanglah ya Roh Kudus!
U
: Yang menghidupkan kehidupan,
PL
: Datanglah ya Roh Kudus!
U
: Yang terus bekerja dalam segala sesuatu,
PL
: Datanglah ya Roh Kudus!
U
: Kuatkanlah kami yang lemah,
PL
: Datanglah ya Roh Kudus!
U
: Pulihkanlah luka hati kami.
PL
: Datanglah ya Roh Kudus!
U
: Kuasailah ketakutan kami.
PL
: Datanglah ya Roh Kudus!
U
: Rangkul dan bebaskanlah kami.
Nyanyian Pembukaan
KJ 18: 1 – 3 “Allah Hadir Bagi Kita”
Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat,
melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat.
Refrein:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.
Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus;
biar kasih kurniaNya menyegarkan kita t’rus. Refrein:
Allah hadir! O, percaya dan berdoa padaNya
agar kita dikobarkan oleh nyala kasihNya. Refrein:
Votum & Salam
PL
: Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Pencipta Langit dan Bumi, Yang Roh-Nya
bekerja dan memelihara dunia.
U
: Amin, Amin, Amin (dinyanyikan)
PL
U

: Tuhan besertamu
: dan besertamu juga

Kata Pembuka
PL
: Hari ini kita merayakan Pentakosta. Ribuan tahun lalu, Roh Tuhan datang dan bekerja,
memampukan murid-murid Kristus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia memberi

kegairahan bagi para murid untuk keluar dari ketakutan dan kecemasan, dan mulai
bersaksi tentang Kristus. (disambung dengan pengakuan dosa)
Pengakuan Dosa
PL
:
Berita Anugerah
PL
: Ketika kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah Yang Mahamurah,
melalui Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus, menganugerahkan pengampunan kepada
kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 5: 5 – 6, “Karena kasih Allah telah dicurahkan di
dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita
masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang
ditentukan oleh Allah.”
Nyanyian Umat
NKB 104: 1 – 3 “Api-Nya Berkobar Dalam Hatiku”
ApiNya berkobar dalam hatiku,
'Ku girang kar'na Yesus yang memb'ri.
Dihangatkan jiwaku, tak perlu 'ku mengeluh,
darahNya membasuh diriku bersih.
Refrein
ApiNya terang, jiwaku senang,
muliakanlah Tuhanku;
Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar,
apiNya berkobar dalam hatiku.
ApiNya berkobar dalam hatiku,
gembira hatiku selamanya.
'Ku bersaksi berseru: "Yesus Jurus'lamatku"
kar'na 'ku berpegang pada janjiNya. Refrein
ApiNya berkobar dalam hatiku,
jiwaku s'lamat kar'na kuasaNya.
Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru;
Roh memimpin hidupku seluruhnya. Refrein
Pemberitaan Firman
Doa
Pembacaan Alkitab
Khotbah
Pengakuan Iman Rasuli

PL

: Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sesuai dengan Pengakuan Iman
Rasuli: “Aku Percaya…”

Doa Syafaat (diakhiri dengan menyanyikan “Doa Bapa Kami”)
Persembahan Syukur
PL
: Dalam tradisi Perjanjian Lama, hari Pentakosta dimaknai sebagai hari pengucapan
syukur tahunan, dimana umat membawa hasil ladang, ternak, pekerjaan, dan usaha
mereka masing ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah.
Di masa pandemi yang sulit ini, baiklah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan syukur tahunan, yang sebagiannya akan digunakan untuk
mendukung kegiatan dan pelayanan gereja, dan sebagian yang lain akan digunakan
untuk membantu penanganan Covid-19 dalam berbagai bentuk. Mari kita memberi
dengan sukacita seperti yang dikatakan Habakuk 3: 17-18 (BIMK) "Meskipun pohon ara
tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui
kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati
semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu, sebab Engkau TUHAN
Allah penyelamatku."
Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Kavling
Polri atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan kelak pada
kebaktian pertama di gedung gereja.
Nyanyian Persembahan
KJ 444 “Mengucap Syukurlah” (diulang 2x)
Mengucap syukurlah di dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Yesus Kristus bagimu.
Mengucap syukurlah!
Mengucap syukurlah!
Doa Persembahan
Pengutusan
PL
: Roh Kudus yang bekerja dalam diri para murid Yesus adalah Roh yang sama yang juga
bekerja di dalam diri kita. menggairahkan kita untuk bersaksi dan berkarya nyata bagi
dunia, dimulai dari rumah kita masing-masing.
Nyanyian Pengutusan
NKB 100 “Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan”
Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh
di seluruh hidupmu?
Mintalah kepada Bapamu yang janjiNya teguh:
menyertai langkahmu.

Refrein:
Roh Kudus terus meluap di hatimu,
kar’na Tuhan berpesan: “Bawalah bejanamu”.
Roh Kudus terus meluap di hatimu,
pun dengan kuasaNya.
Bawalah bejanamu yang kosong pada Penebus,
wahai kawan yang lesu.
Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus,
masuk dalam hatimu. Refrein:
O anugerah ilahi pun mengalirlah terus,
tak berubah kasihNya.
Bejanamu ‘kan terisi oleh kuasa Roh Kudus;
ya dan amin janjiNya, Refrein:
Berkat
PF
:
U

: Haleluya! Amin 2x Haleluya! 3x Amin.

