
1 
 

Gereja Protestan  di Indonesia bagian Barat 

(GPIB) 

Jemaat GIBEON Jakarta 

 

Tata Ibadah Hari Minggu Pentakosta 

 

 

 

 

 

 

“DIPULIHKAN OLEH ROH KUDUS” 

( KISAH PARA RASUL 2 : 1 - 13 ) 

 

 

Minggu, 23 Mei 2021 
 
 

Ibadah jam 09.00 WIB  
PF : Pdt. Amperiyana Nguru 

 

Ibadah jam 17.00 WIB  
PF : Pdt. Melkianus Nguru 

 
 
 



2 
 
PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan bertugas 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Salam dalam Kasih Yesus Kristus Sang Kepala Gereja! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita 

kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti Ibadah di Hari 
peringatan turunnya Rohul Kudus yang dikenal dengan hari Pentakosta.  

Ibadah ini  dilaksanakan secara digital maupun secara Luring terbatas di 
GPIB Jemaat Gibeon Jakarta, Bagi saudara-saudara yang baru pertama 

kali hadir dan mengikuti ibadah disini, kami ucapkan selamat datang dan 

selamat beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini, berkenan di 
hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita Firman pada 

ibadah ini adalah:  
1. Pdt. Amperiyana Nguru ~ Pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 17.00 WIB 

 
 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Roh Kudus adalah sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Karena 

itu landasan pijak kehidupan orang percaya tentu saja tidak terlepas oleh 
pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Demikianlah Pentakosta dalam 

bahasa Yunani, berarti hari “yang ke-50” sesudah Hari Paskah. Hari 
dimana orang-orang Yahudi melaksanakan pesta panen raya dan pesta 

kemerdekaan. Sehingga tepat pada hari itu juga, Roh Kudus yang 
dijanjikan oleh Yesus Kristus turun ke atas para murid sebagai simbol 

baptisan dalam Roh Kudus, sehingga mendapat kekuatan dan keberanian 

untuk bersaksi (Kis. 2:14, 22-24, 32-33, 36). 
 Pencurahan Roh Kudus di peringati sebagai panen pertama orang percaya 

sekaligus memperingati hari kelahiran gereja, dimana melalui kuasa Roh 
Kudus, Gereja diperlengkapi untuk melaksanakan tugas pengutusan 

kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Perlu di pahami, bahwa kelahiran dan 

bertumbuhnya gereja dalam dunia ini bukan dalam arti fisik saja, tetapi 
lebih bersifat Rohani. Dengan kata lain penekanan utama pelayanan 

gereja senantiasa menitikberatkan pada aspek yang bersifat rohani, 
sehingga tidak mungkin bisa dilakukan jikalau hanya mengandalkan pada 

kemampuan manusia saja. 
  

Ajakan Beribadah 

P2  Jemaat Tuhan. Marilah  berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 
tengah-tengah persekutuan kita sambil bernyayi dari :  
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Jemaat   KJ 234 : 1&2 “Di Hari Pentakosta”    do=f  6 ketuk (2x3) 

1. Di Hari Pentakosta Roh Kudus turunlah 

   Mengajar murid Yesus berkata, bekerja. 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
 

2. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, 

   Mengajar dan menolong dan menyertaiku. 
 

Votum  

PF Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama TUHAN yang 

menjadikan langit dan bumi.  

J Menyanyi A-min 

 

Nas Pembimbing  

PF Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-

Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan 

akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-

terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga keatas hamba-

hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-

hari itu. (Yoel 2 : 28 - 29) 
 

Salam  

PF Kasih karunia dan damai sejahatera dari  Allah Bapa kita  dan dari Tuhan 

kita,  Yesus Kristus,  menyertai kamu sekalian.  

J Dan menyertaimu juga. 
 

Jemaat  GB 194 : 1  “Kurasakan Nyala Api Dalam Hatiku” do = a 4/4 MM +76 

1. Kurasakan nyala api dalam hatiku, dib'rikan oleh Yesus, Tuhanku. 

Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku; bahagia memenuhi hidupku. 

Refr : Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. 

Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku.  

Kurasakan Api Roh di hatiku. 
   -duduk- 

 

DOA HARI INI  

P2  Jemaat, mari berdoa kepada Allah. 

 Allah Bapa dalam kerajaan Sorga, terimakasih atas penyertaan dan 
pertolonganMu sehingga kami beroleh kelayakan untuk hadir dalam 

Ibadah di hari minggu yang kudus dan mulia ini. Saat ini, kami datang 
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bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaatMu yang beribadah 
dirumah. Kami mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbananMu 

yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami 

ini, sekalipun di tengah-tengah situasi yang menakutkan sekaligus 
memilukan. 

 Oleh karena situasi dan keadaan dunia pada saat ini, tidak sedikit dari 
antara kami yang mengalami dampak pada pekerjaan dan pemenuhan 

hidup, yang akhirnya membuat kami putus asa, mudah marah, tidak 

sabaran bahkan saling menyalahkan satu dengan lainnya. 
 Oleh karena itu Ya Tuhan, dalam kerendahan hati ampunilah kesalahan 

dan dosa kami. Teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh 
KudusMu yang Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami senantiasa 

dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani kehidupan kami dari 
waktu kewaktu. Di dalam nama anakMu Tuhan kami Yesus Kristus, kami 

sudah berdoa. Amin. 
 

Jemaat  GB 189 : 1   “Roh Kudus Turunlah”     la = a 4/4 MM + 72 

Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah  

Masukilah hati kami, sinarilah hati kami 

 

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

PF ............................ 

PEMBACAAN ALKITAB                                 -berdiri- 

PF  Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 
Haleluya! 

 

Jemaat KJ 473a ”Haleluya”  do = g  

   Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 2:1-13 yang mengatakan: 
. . . .   

  Demikian Pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 

Jemaat  GB 392a “Kepadamu Puji-Pujian”   do = d   

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, 
 Bapa, Put’ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 -duduk- 

PF KHOTBAH    :  DIPULIHKAN OLEH ROH KUDUS 

 

--- saat teduh --- 
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JAWABAN UMAT 

 
 

Jemaat   GB 193 : 1  “Ya Roh Kudus, Kau Tinggallah”    
do = d   6/8 MM + 92 

Ya Roh Kudus, Kau tinggalah di dalam hatiku; 

Sinarilah nuraniku halaukan yang gelap. 

Refrein :  Tinggallah, tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah. 

Hembuskanlah kuasaMu dan sucikan hatiku. 

 

Pengakuan Iman Rasuli                               -berdiri- 

PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN, bersama semua orang percaya di segala 

waktu dan tempat marilah kita mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli, 
dengan hati dan mulut masing-masing berkata :            

Umat  Aku percaya kepada Allah …… 
   -duduk- 

Doa Syafaat  

PF  …  

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:  
Jemaat dengarlah Doa Kami.  
PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,  
 yang telah mengajar kami berdoa:  

PF+Jem Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi KJ 475)  
 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab 2 Korintus 9 : 7 yang 

menyatakan: “Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 

hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah 

mengasihi orang yang memberi dengan sukacita”.  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

Jemaat  KJ 241 : 1&3   “Inilah Hari Kelima Puluh”   do = d  6 ketuk (2x3) 
 

1. Inilah hari kelima puluh, hari pentakosta; 
Panen pertama menjadi nampak, panen dari paskah. 

Refrain :  Untuk siapakah hasil pertama ini? 

  Untuk Tuhan, Sumber anugerah! 
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….. saatnya memberi persembahan ..... 

 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan 

cara transfer ke rekening Gereja.  
Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja / transfer langsung ke Rekening 

Panitia Renovasi. ---  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.    Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah, 

  Kini buahNya menjadi nyata pada Pentakosta. Refr. ...  
      -berdiri- 

Doa Persembahan      

P3  Jemaat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur berbalasan, mari berdoa : 

    Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah 

Engkau selamatkan. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi 

persembahan sukarela seperti ini 

Umat  Sebab dari padaMu segala-galanya dan dari tanganMu sendiri 

persembahan yang kami berikan kepadaMu. Amin. 

-duduk- 

 
PENGUTUSAN DAN BERKAT 

 

Warta Jemaat  
-berdiri- 

Amanat 

PF Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam 

kehidupanmu sehari-hari dan berilah dirimu untuk senantiasa dipimpin dan 

dituntun oleh Roh Kudus. 
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Jemaat  GB 273 :  “Gereja Bagai Bahtera”      la = c  4/4 MM + 100 

 

 Gereja bagai bahtera di laut yang seram, 

 Mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 

 Mengamuklah samudera dan badai menderu; 

 Gelombang zaman menghempas, yang sulit ditempuh. 

 Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih: 

 Betapa jauh, dimanakah labuan abadi? 
 

   Refrein : Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah!  

      Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah! 
 

B e r k a t 

PF Arahkanlah hatimu kepada TUHAN serta 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.  

 
Jemaat Menyanyi : GB 400 “Amin, Amin“  

   

 

 
 

 
 

SAAT TEDUH 

 

 
~Selamat Hari Minggu Pentakosta, Tuhan Memberkati~ 
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