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Panggilan Beribadah
Ayah
Kami datang menyembahMu ya Allah saat kami berada dalam
kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang
belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya
kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi
ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan agar Dia
menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang
berat ini. Kita percaya bahwa, doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan
dia... (Yakobus 5:15)
MENGHADAP

TUHAN

Nyanyian pujian: “Nama Yesus Berkumandang” NKB 72:1-21
Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia!
Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia.
Hai dengarkan panggilanNya dan tinggalkan dosamu;
Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh.
Ref.

Yesus Kaulah Surya rahmat, Kau kobarkan hatiku.
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji namaMu!

Nama Yesus bercahaya di segala negeri;
Dalam t’rang penghiburanNya, pengharapan berseri!
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia;
Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihNya!
Ref.
DOA HARI INI
Ibu

Bapa Maha kasih, kami mengucap syukur atas kebaikanMu yang
telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah hari ini. kuasaMu
begitu besar dalam perjalan hidup kami umat yang telah Engkau
selamatkan ini. Ya Tuhan saat ini kami memohon berkenanlah
Tuhan hadir dalam ibadah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh
Kudus, sehingga apa yang kami perbuat berkenan di hadapanMu.
Terpujilah Kristus Juruslamat kami. AMIN

Catatan: lagu ini pernahdinyanyikan oleh Almh. Pdt Sintiche Pattinaya -Dethan, MTh, Ketua Majelis GPIB
Bahtera Hayat Batam, ketika sedang bergumul dengan virus COVID-19. Almarhumah meninggal pada hari
Minggu 22 Maret 2020 di RSUD Embung Fatimah Batam.
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Nyanyian pujian:

“Nama Yesus Berkumandang” NKB 72: 3

Nama Yesus maha-agung dan semaraknya tetap;
Diteranginya jiwaku, biar malampun gelap
Langit bumi ‘kan binasa, matahari terbenam,
Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang!
Ref.

Yesus Kaulah Surya rahmat, Kau kobarkan hatiku.
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji namaMu!
Duduk

PELAYANAN

FIRMAN

DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan
dari Yoel 2 : 28-29 yang mengatakan ......
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!
Semua

Haleluya, Haleluya, Haleluya
Duduk

KHOTBAH

Roh Allah Bagi Semua Yoel 2 : 28-29
Umat yang diberkati Tuhan...
Hari ini kita dalam ibadah Minggu ini kita memperingati hari Pentakosta,
yaitu peringatan hari pencurahan Roh Kudus kepada para rasul. Bacaan
kita ini (kitab Yoel) dikutip oleh Rasul Petrus ketika ia dan para murid
menjelaskan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu kepada orang banyak
yang menyaksikan kondisi para murid pasca pencurahan Roh Kudus (lih:
Kis.2:14-21). Petrus menyebutkan bahwa nubuatan Yoel telah digenapi
pada saat hari pencurahan Roh Kudus itu.
Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri yang diberikan kepada setiap
orang percaya tanpa memandang perbedaan umur tua ataukah muda,
jenis kelamin laki-laki atau perempuan, status sosial di tengah masyarakat
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yang tuan atau hamba. ltu berarti kepada siapapun yang percaya kepada,
Roh Kudus Allah bekerja dengan cara-Nya sendiri. Tiap orang yang
menerima Roh Kudus diberikan berbagai karunia dan kemampuan untuk
menjadi alat Tuhan memberitakan dan menyaksikan nama Tuhan Yesus
sebagai pribadi yang menyelamatkan.
Sebagaimana Petrus dan para Rasul setelah menerima Roh Kudus mereka
keluar dari rasa takut dan tak sembunyi lagi, maka demikianlah fungsi
Roh Kudus menggerakkan dan sebagai daya dorong. Daya dorong dari
Roh Kudus dimaksud untuk memampukan tiap pribadi agar bersedia
"bergerak" untuk Tuhan dan melakukan berbagai rencana dan kehendakNya yang mulia bagi dunia ini.
Umat yang diberkati Tuhan...
Menurut Yoel, Roh Kudus dicurahkan Allah kepada semua orang (yang
percaya) dan yang dengan "sengaja" ingin dipakai Tuhan bagi rencanaNya. ltu berarti seharusnya tiap kita saat ini yang percaya kepada-Nya
menyadari dan mengetahui bahwa pada dirinya telah dianugerahi Roh
Kudus. Dengan kata lain, semua warga GPIB yang mengaku Yesus adalah
Tuhan, telah memparoleh Roh Kudus. Mulai dari kategori Pelkat PA, PT,
PKP, PKB dan bahkan para orang tua di PKLU telah memperoleh Roh
Kudus. Oleh karena tiap pribadi yang dicurahkan Roh Kudus dianugerahi
pula berbagai karunia dan kemampuan berbeda, maka itu berarti tiap kita
di GPIB, memiliki berbagai karunia, berbagai kemampuan pemberian Roh
Kudus. lni suatu aset dan modal penting yang diberikan TUHAN untuk
membangun gerejaNya dan persekutuan orang percaya yangberkarya
serta melayani bagi kemuliaan Tuhan.
Persoalan kita saat ini adalah, apakah kita bersedia untuk menyadari
kondisi dan berupaya mengetahui tiap karunia dan kemampuan itu?
Apakah kita pun sanggup menerima berbagai perbedaan karunia itu
untuk dimanfaatkan secara bersama bagi kemuliaan Tuhan dalam gerejaNya? Dan yang tidak kalah penting adalah bersediakah kita meninggalkan
alasan klasik "saya tidak mampu"; "tidak usahlah, tanpa sayapun mereka
bisa kok" dan berbagai alasan lainnya; dan kemudian dengan sukacita
mengembangkan tiap karunia dan talenta itu bagi pekerjaan Tuhan?
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Umat yang diberkati Tuhan...
Dengan meyakini bahwa semua orang telah dicurah Roh Kudus; dan
dengan memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang Esa dan satu,
kitapun seyogianya tidak lagi melihat perbedaan sebagai suatu persoalan.
Sebaliknya, sebagai gereja Tuhan kita mam pu melihat perbedaan pada
tiap anggota "tubuh Kristus" itu sebagai anugerah. Dengan melihat
kepelbagaian itu sebagai anugerah, dan mengerti bahwa kita saling
membutuhkan satu dengan yang lain, maka saatnya gereja bergandeng
tangan dalam kepelbagaian itu lalu kemudian "membusur" dengan
indahnya membentuk "pelangi" kemuliaan Allah supaya dunia tahu
bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan pernah diutus Bapa kedalam
dunia ini.
Selamat menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan bergereja ditengah
kesaksian kita kepada dunia. Selamat hari Pentakosta. lngatlah Roh Allah
telah diberikan bagi kita semua. Allah mau memakai saudara menjadi alat
di tanganNya. Amin.
Nyanyian pujian:

“Roh Kudus Tetap Teguh” KJ 237:1, 2

1. Roh Kudus tetap teguh, Kau Pemimpin UmatMu.
Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia.
Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanMu.
“Hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera!”
2. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat
B’ri di jalan yang kelam hati anakMu tent’ram.
Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu,
“Hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera!”
PENGAKUAN IMAN

Berdiri

Ayah Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu
mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan
mengucapkan Pengkuan Iman Rasuli.
Semua : Aku percaya………………..

Duduk
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DOA SYAFAAT
Ayah Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah namaNya yang kudus, hai
segenap batinku! Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu” (Mz. 103:1, 3)
Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena
Virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhanMu agar
mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk
pemulihan.
Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal
ketakutan, kekuatiran dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah
mereka dengan kasihMu. Berilah kekuatan kepada mereka yang
sedang mengerang kesakitan, peganglah mereka yang lemah dalam
rangkulanMu yang menguatkan, dan berilah pengharapan serta
kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan.
Semua

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang
rentan.

Ayah Ya Allah, di manapun kami berada di muka bumi ini, kami saling
terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus
ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan,
perawatan kesehatan dan keutuhan semua umatMu di semua
tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah
memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang
terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan
pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah
usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta
hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk
menghalau penyakit ini.
Semua

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang
rentan.

Ayah Kami mendoakan mereka yang sedang di karantina karena
ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damaiMu yang
melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah
masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman
dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya
Roh Kudus, hiburkanlah mereka.
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Semua

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang
rentan.

Ayah Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal
karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan
damai dalam pelukan kasihMu. Kami doakan mereka yang
kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau, Ya Allah,
menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat
ini. Semoga kekuatan sayap kasihMu menopang mereka agar
mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh-lantakkan
kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali
pengharapan masa depan bersamaMu.
Semua

Ya Allah, dalam anugerahMu, berilah mereka istirahat
yang tenang.

Ayah Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani
masyarakat, mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat
bagaimana mengurangi resiko infeksi dan penyebaran wabah ini.
Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang
berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup sesama.
Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan
pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah,
mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang
banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran
COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan
masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi
jalan buntu, semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki
situasi tidak pudar. Dengan pertolonganMu kiranya mereka
mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati
mereka yang terdampak,dan terus mendorong segenap warga
masyarakat
untuk
melakukan
tindakan-tindakan
yang
menyelamatkan banyak orang.
Semua

Ya Allah, dalam rahmatMu tolonglah mereka mengambil
keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi
COVID-19.

Ayah Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh kami
mengaku bahwa kekuatanMu itulah yang menjadi kekuatan kami.
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Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasihMu dalam
kesakitan kami dan damaiMu di hati kami. Kirimkanlah berkatMu
bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah, topanglah
mereka dan berilah agar sukacitaMu dinikmati oleh banyak orang,
dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku;
kepadaNya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku
dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadaNya. (Maz. 28:7).
Semua

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang
rentan

Ayah Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi
setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial
yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi
sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah
semua orang yang bekerjasama sebagai satu keluarga Allah untuk
mewujudkan belaskasihanMu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu
kami mohon:
Semua

Dengarlah doa kami.

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

“Bapa kami yang di sorga ......KJ 475 “Karena
Engkaulah”

PENGUCAPAN SYUKUR
Anak

Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan
mengingat firman-Nya dalam Ibrani 13 : 15-16 yang
menyatakan :
“Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa
mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu
ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan
janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi
bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang
berkenan kepada Allah”
TUHAN memberkati kita dan persembahan kita.
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Nyanyian Pujian “Bila Topan Kras Melanda Hidupmu” KJ 439 : 1, 4
Bila topan kras melanda hidupmu,
bila putus asa dan letih lesu
Berkat Tuhan satu-satu hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasihNya
Ref.

Berkat Tuhan mari hitunglah,
kau kan kagum oleh kasihNya
Berkat Tuhan, mari hitunglah
Kau niscaya kagum oleh kasihNya

Dalam pergumulanmu di dunia,
janganlah kuatir Tuhan adalah
Hitunglah berkat sepanjang hidupmu,
yakinlah malaikat menyertaimu. Ref.
DOA PERSEMBAHAN

Berdiri

Anak

Jemaat , marilah kita berdiri untuk mendoakan
persembahan kita bersama-sama:

Semua

Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang
menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami,
saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya
Tuhan, sebagai tanda hormat dan kasih bagiMu, serta
pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau
dengan penuh kasih. Amin.
Duduk

P ENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Ibu

Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang
besar; mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah
bersinar (Yesaya 9:1).

Nyanyian Pujian “O, Berkati Kami” KJ 350 : 1-3
1. berkati kami dan lindungi kami,
Tuhan b’rilah rahmatMu oleh sinar wajahMu!
9

2. WajahMu kiranya ramah bercahaya,
pada kami brikanlah damai dan sejahtera.
3. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin
dan padaMu bersyukur dalam nama PutraMu!
BERKAT
Ayah Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh dan
menghidupkan kita; kiranya kuasa Allah yang menghidupkan,
mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman
jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar kita
menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damaiNya. :
“Tuhan memberkati dan melindungi engkau.Tuhan mengarahkan
wajahNya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia.Tuhan
menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera.”
Semua

 KJ 478c A M I N
Amin, amin, amin

Tata ibadah ini disadur oleh Pdt Henriette H. Lebang

“God, have mercy on us and hear our prayer,Lord;
listen to our cry for help.”
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