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PERSIAPAN



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga
untuk terlibat dalam liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Panggilan Beribadah
Ibu

Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan
memampukan kita untuk kembali berkumpul, sehati beribadah
kepadaNya di hari Pentakosta ini. Patutlah kita bersyukur untuk
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita ada dan
hidup sampai hari ini adalah anugrahNya… Oleh karenanya
jangan ada diantara kita yang sombong dan bermegah diri, mari
datang kehadiratNya dalam kerendahan hati. Mari kita berdiri
memuliakan Tuhan …
MENGHADAP TUHAN

Nyanyian Jemaat GB 12 : 1-2 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan”
Masuklah semua menghadap Tuhan,
Sujud di hadirat-Nya;
Marilah rendahkan diri dan hati di
hadapan takhta-Nya
dalam kekudusan dan kebenaran
sujudlah kepada-Nya
muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya
Nas Pembimbing

Matius 28 : 19

Ayah

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Doa Hari Ini
duduk 
Ibu

Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari
berdoa:
Ya Tuhan Allah Bapa Kami, Terima kasih untuk pagi yang indah
yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati
kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas
kehidupan, untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam
ciptaanMu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau
berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali.
Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan
baik. Kami mohon hikmat bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui
hari ini dengan bijak, dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari
terakhir kami hidup di dunia ini. Kami ingin memulai hari ini
dengan ucapan syukur kepada-Mu atas setiap berkat yang Kau
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berikan dan dengan bersikap dan berpikir positif. Kami
menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktifitas kami
pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin
Nyanyian Jemaat GB 50 “Perubahan Ajaib”
Perubahan ajaib terjadi padaku,
Ketika kasih Yesus masuk di hatiku
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,
Hingga hidupku yang lama kini jadi baru
Reff

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

duduk 

PELAYANAN FIRMAN

Saat Teduh

(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah)

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan
dari Kitab Kisah Para Rasul 2 : 1-13 yang menyatakan :
................
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu GB 394
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya,
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!

duduk 
Khotbah

Saat Teduh

DIPULIHKAN OLEH ROH KUDUS

Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus (ay.4a)

Kuasa Roh Kudus hadir dengan cara yang dahsyat dan
menggemparkan banyak orang dari berbagai bangsa di Yerusalem yang
hadir pada perayaan Pentakosta. Kuasa Roh Kudus menggerakkan Petrus
untuk berkhotbah. Lalu sekitar 3000 orang memberi diri dibaptis dan
menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gambaran yang cukup
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menarik bila dibandingkan dengan peristiwa di Menara Babel, ketika
orang-orang tercerai berai karena perbedaan bahasa. Sementara melalui
peristiwa Pentakosta, Roh Kudus, berkuasa mempersatukan segala orang
(pan-demos).
Saat merayakan Pentakosta tahun ini, mari bersyukur karena Roh
Kudus memersatukan kita dalam kekuatan kasih Allah Tritunggal,
sehingga masa-masa kelam pandemi Covid-19 beranjak dilewati. Kita
masih berjuang bersama semua penduduk bumi untuk bisa terbebas
sepenuhnya dari serangan virus ini. Pada peringatan Pentakosta ini, kita
sebagai tubuh Kristus terhubung satu sama lain di seluruh penjuru dunia
untuk memberitakan, bahwa Allah Kehidupan masih menyertai ciptaanNya. Roh Alah mengangkat setiap beban dan gumul yang kita naikkan
pada-Nya di dalam doa. Roh itu hadir menanamkan dalam diri kita
keberanian untuk menghadapi segala kesedihan dan penderitaan. Ia
mengobarkan hati kita dengan kasih untuk melayani mereka yang
mederita dan dikucilkan karena penolakan masyarakat selama masa
pandemi. Roh menerangi pikiran orang percaya untuk terlibat dan
mendukung penelitian ilmiah yang intens bagi perawatan maupun vaksin.
Roh itu juga memampukan kita untuk menghadapi dan mengatasi
masa-masa sulit bersama-sama dengan memperhatikan kesusahan
ekonomi serta kesediaan meringankan beban sesama. Roh itu membuat
kit aterlibat meneruskan cinta kasih kepada sesama manusia. Karenanya
Roh Allah, juga, adalah pandemos. Ia menyentuh semua orang dan
melewati segala penghalang dengan spirit kehidupan. Roh membawa kita
pada kehidupan. Roh menghidupkan kita dan bersatu dalam anugerah
kehidupan dari Allah Tritunggal. Roh membarui persekutuan tubuh Kristus
dan menerangi kehidupan di segala penjuru bumi. Selamat Hari
Pentakosta.
JAWABAN JEMAAT
Nyanyian Respons KJ 233 “Roh Kudus, Turunlah”
Roh Kudus, turunlah dan tinggal dalam hatiku,
Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku!
ApiMulah pembakar jiwaku!
Sehingga hidupku memuliakan Tuhanku
Pengakuan Iman
Doa Syafaat (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389A)

berdiri 
duduk 
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Pengucapan Syukur
Ajakan Memberi
Adik Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada
Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita, marilah
kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan
pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis dalam 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.
Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ
(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri
an. GPIB ABRAHAM No. 163-00-0127927-5

Nyanyian Persembahan GB 87 : 1-2 “Aku Bersyukur PadaMu”
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
Doa Syukur

berdiri 

Kakak Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur bersasam-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.
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PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
Ibu

berdiri 

Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu
sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar

Nyanyian Jemaat  GB 113 “Gita Syukur Menggema”
Gita syukur menggema, naik kepada-Mu
Allah Bapa Mahabaik
Kami bersyukur, kami bermazmur
Kar’na rahmatMu bagi kami umat-Mu
Reff

Gita syukur, gita syukur
Naik kepada-Mu, Allah
Mahabesar

Berkat
Ayah Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu 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.”
(Bil. 6:24-26)
Semua  GB 401 “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya”
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
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