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PERSIAPAN 
 Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan 

mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk 

mengikuti ProKes dengan panduan dari Tim SatGas   

 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

Ucapan Selamat Datang 

P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami 
Presbiter bertugas GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian 
Grup 1 Kopassus Serang mengucapkan selamat datang 
dan selamat beribadah di HARI PENTAKOSTA. Dalam 
ibadah ini, akan dilaksanakan Ibadah Pembukaan  
Kegiatan Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB Tahun 
2022. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan serta 
menjadi perjumpaan yang penuh syukur atas karya 
keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Ny. 
Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

Ungkapan Situasi 

P.2 Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ 
Jubata, demikianlah salah satu prinsip hidup orang 
Dayak, yang berarti ”adil terhadap sesama, bercermin ke 
surga, bernafaskan Tuhan”. Prinsip ini tidak hanya 
sekadar sebuah semboyan yang diserukan para tokoh 
masyarakat setiap kali mengawali pidatonya, melainkan 
juga memiliki makna filosofis yang kuat. Adil terhadap 
sesama berarti menjaga keharmonisan relasi dengan 
sesama manusia. Bercermin ke surga artinya memiliki 
pandangan hidup pada surga sebagai representasi 
suasana yang damai dan indah. Alam merupakan 
perwujudan surga dunia. Sebab itu masyarakat Dayak 
sangat menghormati bahkan hidup bersahabat dengan 
alam sampai saat ini. Bernafaskan Tuhan berarti 
pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia 
bersumber dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. 
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Prinsip ini mengatur sedemikian rupa pola relasi antara 
manusia, alam dan Tuhan.1 

 
 GPIB turut menjiwai falsafah hidup ini karena GPIB pun 

hadir di wilayah masyarakat Dayak. Bahkan, selain di 
Sumatera, Pos Pelayanan dan Kesaksian GPIB terbanyak 
berada di pulau Kalimantan. Hari ini, bersama seluruh 
jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita 
akan memulai rangkaian kegiatan Bulan Pelayanan dan 
Kesaksian tahun 2022. 

 
 Pembukaan Bulan Pelkes tahun ini juga bertepatan 

dengan hari Pentakosta dan hari Lingkungan Hidup 
Sedunia. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi 
bagian dari rencana indah Tuhan bagi GPIB. 

 
 Hari ini kita diajak untuk mengingat bahwa semua orang 

percaya diberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi 
Kristus yang setia sekalipun sarat tantangan. Kuasa Roh 
Kudus inilah yang memampukan Gereja-Nya untuk terus 
melakukan karya pemberitaan Injil mulai dari kota 
hingga desa. Kuasa Roh Kudus juga memampukan para 
pelayan-Nya untuk menghadirkan damai sejahtera 
Tuhan bagi seluruh ciptaan. 

 
...saat teduh... 

Ajakan Beribadah 

P.2    Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda syukur kita 
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah 
persekutuan ini.  

 

 
 
 
 

                                                     
1 https://www.betangfilsafat.org/adil-ka-talino-bacuramin-ka-saruga-basengat-
kajubata-telaah-filosofis-tentang-prinsip-hidup-manusia-kanayatn/  

https://www.betangfilsafat.org/adil-ka-talino-bacuramin-ka-saruga-basengat-kajubata-telaah-filosofis-tentang-prinsip-hidup-manusia-kanayatn/
https://www.betangfilsafat.org/adil-ka-talino-bacuramin-ka-saruga-basengat-kajubata-telaah-filosofis-tentang-prinsip-hidup-manusia-kanayatn/
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MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi 

GB 12: 1, 2 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan” 

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud du 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. 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang 
ibadah.. 

2. Bukalah hatimu minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku 
dosamu. 
T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus, 
Tuhanmu. 
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

Votum   

P.F Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang 
menjadikan langit dan bumi.    

Jem. 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 

Nas Pembimbing                                                                          

P.F   “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus 
turun ke atas  kamu,    dan kamu akan menjadi saksi-Ku 
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan 
sampai ke ujung bumi.” (Kisah Para Rasul 1:8) 

Salam    

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, 
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

Jem.  dan menyertaimu juga. 
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    Jemaat Menyanyi KJ 231: 1, 3   “O Roh Kudus Ilahi” 

1. O, Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci 
di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. 

3. O, tolong kami ini sebarkan Injil kudus 
sehingga isi dunia memuliakan Yesus. 

 
Pengakuan Dosa           (duduk)  

P.2      Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah 
mengaku dosa di hadapan Tuhan.  

 Ya Allah, Sumber segala karunia, kami mengaku di 
hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimana 
pun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu dan 
sesama, namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada 
yang tersembunyi bagi-Mu. 

Jem. Dengan kerendahan hati, kami mengaku betapa beda 
perilaku kami di dalam dan di luar ibadah. Selama 
beribadah, sikap kami saleh, suci dan pasrah. Namun di 
luar ibadah, kami memandang orang lain dengan 
amarah, iri, dusta dan serakah. Kami mengagungkan 
Engkau sebagai Pencipta, tetapi kami merendahkan 
manusia yang Kau cipta.2 Kami menjunjung tinggi damai 
sejahtera, tetapi bukan jalan damai yang kami cari. Kami 
turut memberi persembahan, tetapi kepentingan diri 
sendiri yang selalu menjadi perhitungan. Kami 
memohonkan berkat, tetapi pikiran jahat yang melekat. 
Kami percaya bahwa kami telah Engkau tebus, tetapi 
gaya hidup lama kami berjalan terus. 

P.2 Dalam kiprah pelayanan dan kesaksian pun kami masih 
sering pandang muka untuk menyatakan kasih. Padahal 
Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Semangat 
pelayanan kami hanya sebatas pembangunan gereja 
secara materil. Kami tidak sepenuhnya menjiwai tugas 
panggilan kami sebagai saksi-Mu sampai pelosok-pelosok 
bumi. Bahkan, kami enggan menghargai dan memelihara 

                                                     
2 Andar Ismail, Selamat Berteduh: 33 Kumpulan Doa, (BPK Gunung Mulia, 2008), 
Hal. 97. 
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lingkungan hidup anugerah Tuhan. Akhirnya, kehadiran 
kami pun menjadi batu sandungan. 

P.2+Jem. Ya Tuhan, Sumber segala karunia, ampunilah 
kami. Roh-Mu yang kudus kiranya terus 
menyadarkan dan membarui hidup kami. Roh-Mu 
yang kudus kiranya selalu membisikkan 
kedamaian dan harapan di tengah gumul dan 
juang hidup ini. Roh-Mu yang kudus kiranya 
senantiasa memberdayakan kami untuk berkiprah 
sebagai saksi-saksi-Mu. 
Ya Tuhan, Sumber segala karunia, kasihanilah 
kami. 

 Jemaat Menyanyi 
KJ 235: 2, 5   “Kudengar Berkatmu Turun” 

Bapa, jangan Kau lewati aku, walau ku cemar. 
Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. 
Aku pun, aku pun, kasihani aku pun! 

Amat lama tak ku sadar menyedihkan hati-Mu. 
Pada dunia ku bersandar, oh, s’lamatkan diriku! 
Aku pun, aku pun, oh, s’lamatkan aku pun! 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab YEHEZKIEL 36 : 25-27 
yang menyatakan:  

“Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang 
akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari 
semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu. 
Kamu akan Kuberikan hati yang baru dan roh yang baru 
di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari 
tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati 
yang taat. Roh-Ku akan kuberikan di dalam batinmu dan 
Aku akan membuat kamu hidup menurut segala 
ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-
peraturan-Ku dan melakukannya.”  
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Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Jem. Syukur kepada Tuhan! Amin. 

 Jemaat Menyanyi 
GB 194 : 1, 2   “Kurasakan Nyala Api Dalam Hatiku” 

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. 
 

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

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam EFESUS 6: 10-20 yang menyatakan 
........ 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 

dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

Jemaat Menyanyi  

GB 384  “Gloria, Gloria In Excelsis Deo” 

Gloria, Gloria in excelsis Deo. 
Gloria, Gloria Alleluia! Alleluia! 

Kesaksian Pujian          (duduk)  
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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! 

Jem.  KJ 472: 1  “HALELUYA, HALELUYA” 

 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya. 
 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 19: 
1 - 12 yang menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya 
diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

Jem.     KJ 303a     “PUJILAH KHALIK SEMESTA” 

 Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia. 

 Sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Put’ra, Roh Kudus 

(duduk) 

K h o t b a h  
...saat teduh... 

 

JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

GB 113: 2, 3   “Gita Syukur Menggema” 

Semua Yesus Kristus, Penebus, b’rilah hikmat-Mu,  
b’rilah kekuatan-Mu. 
Layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia  
Menyatakan kasih-Mu. 

Refr.    Gita syukur, gita syukur naik kepada-Mu,  
Allah Mahabesar. 

Prmpn Roh Pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu 
lewat arus dunia. 
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Laki-laki    Walau tantangan datang menghadang, 
    kami tetap bersatu kokoh dan teguh. (Refr.)  

Pengakuan Iman  

P.F Bersama semua orang percaya di segala waktu dan 
tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut 
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-
masing orang berkata:  ”Aku percaya….”  

(duduk)                                                                  

Doa  Syafaat        

P.F  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 

Jem.  Dengarlah Doa kami 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa : 

Semua Bapa kami yang di sorga...(diakhiri dengan Dox GB 389 a)      
 Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa  
 dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin. 

Kesaksian Pujian 

Pengucapan Syukur 

P.4      Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan Roh-Nya yang 
kudus agar kita dimampukan untuk meneruskan kiprah-
Nya dalam hidup kita masing-masing. Saat ini, kita 
dipanggil untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas 
karunia yang telah diberi-Nya itu. Kiranya apa yang kita 
persembahkan, baik materi maupun diri bahkan hidup 
ini, menjadi persembahan yang berkenan kepada-Nya. 
Ingatlah pesan Alkitab: 

  “Maka sekarang, sama seperti kamu kaya 
dalam segala sesuatu,-dalam iman, dalam 
perkataan, dalam pengetahuan, dalam 
kesungguhan untuk membantu dan dalam 
kasihmu terhadap kami- demikianlah juga 
hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih 
ini.” (II Korintus 8:7).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 
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Jemaat Menyanyi   GB 85: 1, 3   “Oh, Tuhan” 

Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. 
Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. 
Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. 
Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

Oh Tuhan, daya kami dari-Mu. 
Oh Tuhan, karya kami milik-Mu. 
Oh Tuhan, karsa kami bagi-Mu. 
Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. 

Doa Syukur                                   

P.4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini 
kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

 Ya Allah, Sumber segala karunia, kami bersyukur 
karena karya kasih-Mu yang menyelamatkan 
kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya 
bahwa Engkau setia pada janji-Mu untuk 
memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh 
Kudus sehingga kami mampu bekerja dan 
memperoleh berbagai rezeki. Kepada-Mu saja 
kami persembahkan pemberian ini. Terimalah, 
Tuhan. Pakailah hidup, kerja dan pelayanan 
kami untuk mendukung dan menopang mereka 
yang membutuhkan demi hormat dan kemuliaan 
nama-Mu. Dalam Kristus, kami berdoa. Amin. 

(duduk) 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 
P.6 . . . 

PESAN BULAN PELKES 2022 

Amanat  Pengutusan        (berdiri) 

P.F Tersebar di daerah-daerah dan pelosok-pelosok 
Indonesia tentu tidak membuat semangat pelayanan dan 
kesaksian memudar. Justru GPIB hadir dengan penuh 
pengharapan, semangat, dan untuk melaksanakan 
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panggilan dan pengutusan-Nya kepada seluruh ciptaan. 
Jangan takut apalagi mundur karena kuasa Roh Kudus 
senantiasa memperlengkapi dan memberdayakan kita 
dalam karya pelayanan dan kesaksian yang dipercayakan 
Tuhan bagi kita. 

  Jemaat Menyanyi 
GB 104: 1, 2   “Janji Tuhan Selalu Digenapi” 

Prmpn Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus 
bagi kita. 

Laki-laki Agar kita selalu dikuatkan laksanakan amanat 
Tuhan Yesus. 

Semua Reff Mari kita bersaksi, melayani, 
mewartakan berita kes’lamatan. 
Agar dunia mengaku dan percaya 
“Yesus Kristus, Sang Jurus’lamat dunia!” 

Laki-laki Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, 
jadi hamba yang patuh dan setia; 

Prmpn Bawa damai dan kasih yang sejati 
Bagi orang yang dalam keresahan. (Refr) 

Berkat 

P.F Arahkanlah hati dan 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.   
            (Bilangan 6:24-26) 

 
Jemaat Menyanyi 

GB 402c  : AMIN, AMIN, AMIN 
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Mari bersama kita dorong percepatan pemandirian pos-pos 
PELKES GPIB.   

 
Bantuan dana dapat anda salurkan melalui : 

 
Bank BRI Cabang Veteran, 

atas nama MAJELIS SINODE C/Q Departemen Pelkes, 
nomor rekening : 0329-01-000815-30-0. 

 
TUHAN memberkati pelayanan kita bersama 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


