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Ucapan Selamat Datang 

Pnt Selamat pagi/sore, 

Dengan rasa sukacita dan syukur, Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi 

mengucapkan selamat datang dan menyambut kehadiran 

Bapak/Ibu/Saudara/i serta anak-anak sekalian dalam Ibadah Hari Minggu 

Pentakosta. 

Pelayanan Firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh 

………………………………………………… dengan tema: 

 “KARAKTER HIDUP PEMBAWA DAMAI” 

Kiranya melalui ibadah ini, sukacita dan kasih Tuhan melingkupi kita dan 

keluarga kita. 

--- saat teduh --- 

Ungkapan Situasi 

Pnt Inilah Hari ‘Pentakosta’, artinya : Hari ke-50 sesudah Paskah.  

Di masa Perjanjian Lama, umat Israel mengingat-rayakannya sebagai pesta 

panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan sangat meriah dan 

penuh sukacita.  

Di masa Perjanjian Baru, Gereja Kristen mengingat-rayakannya sebagai 

Hari Pencurahan Roh Kudus.  

Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada para 

murid-Nya sebelum Ia menderita dan sebelum Ia terangkat naik takhta di 

sorga.  

Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga 

bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus karena Ia setia dan 

akan menggenapi janji-Nya dalam hidup kita 

 

DI HARI PENTAKOSTA 

(Kidung Jemaat No 234 : 1 – 2) 

Syair dan lagu: When God the Holy Spirit, M. E. Knollys, 

Terjemahan: Yamuger, 1984, 
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Kantoria 

 
 

Semua 

 Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, 

 mengajar dan menolong dan menyertaiku 

 

Pnt Di Hari Pentakosta para murid diberi keberanian, semangat, karunia dan 

kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku, bangsa dan bahasa 

supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. 

Begitupun dengan kita yang hadir untuk mengingat-rayakan hari 

Pentakosta. 

Saat ini juga diyakinkan bahwa kita dan seisi keluarga yang telah percaya 

kepada Yesus Kristus dan dibaptis, juga pasti telah dipenuhi oleh Roh 

Kudus.  

Sehingga kita pun diberikan keberanian, semangat, karunia dan kuasa 

untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada 

semua orang. 

ng lan 

Ajakan  Beribadah 

Pnt Umat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita, 

mari kita berdiri …  

untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan 

kita 

U  ROH KUDUS SINARILAH 

(Kidung Jemaat No 236 : 1 - 2) 

Syair: Holy Ghost, with Light Divine, Andrew Reed, 1817, 

Terjemahan: E. L. Pohan Shn., +/- 1975,Lagu: Louis M. Gottschalk, 1854 

MENGHADAP TUHAN 
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  Kantoria   

 
 

----   Prosesi Alkitab dibawa masuk ----- 

Perempuan  

Roh Kudus, sucikanlah hati risau dan lemah. 

Yang t’lah lama dicekam oleh Iblis yang kejam. 

 

Laki-laki 

Roh Penghibur, angkatlah hati susah, berkesah. 

Hibur hati yang sedih, balut luka yang perih. 

 

Semua 

Roh Kudus, diamilah hati yang t’lah berserah. 

Kaulah saja, Tuhanku, Raja dalam hatiku 

 

Votum 
 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  

yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm. 124:8) 

U  Amin (KJ 476a) 

 

Nas Pembimbing 
 

PF Di hari Minggu Pentakosta : 

Nas Pembimbing yang akan mendasari Ibadah kita diambil dari kitab    

YOHANES 14 : 26 :    
 

“ Tetapi penghibur yaitu Roh kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-
Ku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu” 
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Salam 
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus 

Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.                 

(II yoh 1 :3) 

U dan menyertaimu juga. 

DATANGLAH YA SUMBER RAHMAT 

   (Kidung Jemaat 240 : 1, 3) 

Syair: Come Thou Fount of Every Blessing, Robert Robinson, 1758, 

Terjemahan: E. L. Pohan Shn., 

Lagu: John Wyth’s Repository of Sacred Music, 1813 

 

Kantoria  

Datanglah, ya Sumber rahmat, selaraskan hatiku 

menyanyikan kasih s’lamat yang tak kunjung berhenti. 

Ajar aku madah indah, gita balai sorga-Mu. 

Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. 

 

Semua 

Tiap hari ‘ku berutang pada kasih abadi. 

Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. 

‘Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu; 

inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagi-Mu! 

 

Pengakuan Dosa       ... umat duduk 

Pnt Allah yang penuh kasih,  

telah memberikan kasih yang sempurna melalui pengorbanan Yesus. 

Ia yang penuh kasih ini menyertai kita melalui Roh Kudus.  

Namun, bagaimanakah dengan kita? 

Apakah kita telah memberikan diri untuk dituntun oleh-Nya? 

Apakah kita telah menuruti perintah-Nya dengan setia ? 

Marilah, dengan penuh penyesalan dengan segala kerendahan hati,  

kita mengakui kesalahan-kesalahan kita melalui doa kepada Tuhan yang 

telah menyelamatkan kita: 

 

.....................umat masuk dalam doa pribadi, diiring instrument KJ 29............... 
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Pnt Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. 

hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar! 

U  Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, 
Dan tahirkanlah kami dari dosa kami! 

Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, 

Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami 

Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa 
 Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, 

supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu,  

Bersih dalam penghukuman-Mu. 

Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop,  
maka kami menjadi tahir, 

 Basuhlah kami maka kami menjadi lebih putih dari salju 

Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita, 

Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. 

Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami, 
Hapuskanlah segala kesalahan kami. 

Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, 

Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh! 

 Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu 
 Dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. 

Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan yang daripada-Mu  

dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. 

Dalam nama Tuhan Yesus dengarlah seruan kami, Amin. 

 

U YESUS SUMBER DAMAI 

 (Gita Bakti No 38 : 1- 3 ) 

ama Ngakau Marie / Son of God, Whose Heart is Peace 

Shirley Murray (1931-), terj. Tim Kerja Gita Bakti 2012 

Tradisional Maori, Selandia Baru 
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Kantoria 

 
  

Semua 

S'lamatkanlah kami dari kuasa dosa. 

B'rilah pada kami jiwa yang tenang. 

 

Jurus'lamat kami, hangatkanlah hati 

dan satukan kami dalam rahmat-Mu. 

 

Berita Anugerah 

PF Bagi kita, yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat. 

Berita anugerah pengampunan dalam ROMA 4 : 7- 8  mengingatkan kita 

bahwa : ................................................. 

Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya ,  
dan yang ditutupi dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya 

tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya 

Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, 

kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam  

nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 

           KU DENGAR BERKATMU TURUN 

(Kidung Jemaat No 235 : 1,4,6) 

Syair: Lord, I Hear of Showers of Blessing, Elizabeth Codner, 1860, 

Terjemahan: Yamuger, 1977, Lagu: William Batchelder Bradbury, 1862 
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 Kantoria 

 

 

 

 

 

Semua 

Mampirlah, ya Roh perkasa, t’rangi mata hatiku; 

sabda Kristus b’ri berkuasa, dalam diri hamba-Mu. 

Aku pun, aku pun, ya, terangi aku pun! 

Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, 

kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. 

Aku pun, aku pun, sempurnakan aku pun! 

Perintah Hidup Baru 

PF Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, 

untuk mendengarkan Petunjuk Hidup Baru seperti yang tertulis               

dalam  kitab GALATIA 5 : 16 - 26 yang mengatakan:   

.............................................................................................................................. 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia. 

U  YA ROH KUDUS KAU TINGGALLAH 

   (Gita Bakti No 193 : 1,3 ) 

Breath on Me, Edwin Hatch (1835-1889),  

terj. Tim Kerja Gita Bakti 2012 

Baylus Benjamin McKinney (1886-1952) 
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Kantoria 

 

 
 
Semua Ya Roh Kudus kobarkanlah semangat hidupku; 

nyalakan api kasih-Mu di dalam hatiku. 

Tinggallah, tinggallah, Roh Kudus, "Kau tinggallah. 

Embuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. 

 
 ... umat duduk 

 Kesaksian Pujian 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 
 

PF  Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!  

 

U   Haleluya  

PEMBERITAAN FIRMAN 
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(Kidung Jemaat No 472 : 1) 

Syair dan lagu : Alleluia, Jerry Sinclair 1972 

 

Haleluya, haleluya, Haleluya, Haleluya 
Haleluya, haleluya, Haleluya, Haleluya 

 

Pnt        Di hari Minggu Pentakosta,   

mari kita membaca kitab NEHEMIA 1 : 1 - 11  yang menyatakan: ......... 

Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu 

dan ucaplah syukur kepada Allah. 

U  KEPADA-MU PUJI-PUJIAN 

 (Kidung Jemaat No 474) 

Syair: Te decet laus, tradisi Gereja, 

Terjemahan: H. A. Pandopo, 1982, 

Lagu: H. A. Pandopo, 1982 

Kepada-Mu puji-pujian,  

madah syukur dan segala kemuliaan, 

ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal abadi. 
. ... umat duduk 

Khotbah    “KARAKTER HIDUP PEMBAWA DAMAI” 
  

--- SAAT TEDUH (hening tanpa instrument, umat merefleksikan Pelayanan Firman) --- 

 

Nyanyian Umat  

DAMAI SEJAHTERA  

   (Gita Bakti No 126 : 1 - 2) 

Let There be Peace bait 1 Tim Kerja Gita Bakti 2011 berdasarkan Yohanes 14:27, 

bait 2 Let There be Peace, Jill Jackson & Sy Miller, terj. Tim Kerja Gita Bakti 2011. 

Jill Jackson & Sy Miller 

 

Kantoria  Damai sejahtera dib'ri Tuhan padaku; 

sungguh kurasakan melimpah di hatiku. 

Kepada sesama harus 'kuberi, 

JAWABAN UMAT 
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biar semua orang, rasakan damai-Nya. 

Damai sejahtera dib'ri Tuhan padaku; 

sungguh 'ku rasakan melimpah di hatiku. 

'Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 

supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. 

 

Semua Damai sejahtera mulai dari diriku, 

damai di dunia itulah harapanku. 

Dengan Allah Bapa, mari satulah, 

kita membawa damai ke dalam dunia. 

Damai sejahtera mulai dari diriku, 

di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. 

Setiap hari hidupku s"lalu membawa damai kekal 

Damai di dunia mulai dari diriku. 

 

Pengakuan Iman Rasuli      ... umat berdiri 

                           ... umat duduk 

Doa Syafaat (ditutup dengan doa Bapa Kami dan doksologi:  

KAR’NA ENGKAULAH  

(Kidung Jemaat No 475) 

Syair: matius 6 : 13b 

Lagu: H. A Pandopo 1980 

 

Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan, 

Dan kuasa dan kemuliaan  

Sampai selama-lamanya, Amin 

 Kesaksian Pujian 

 

Pengucapan Syukur 

Dkn Roh kudus telah diberikan kepada kita, dan itulah yang dijanjikan Yesus 

kepada Kita. 

  Ia selalu mengingat dan tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. 

  Bersyukur kepadanya adalah hal terbaik yang kita lakukan, 

  Memberi dengan tulus dari hasil pertama dan yang terbaik adalah bukti 

ucapan syukur kita. 

  Sambil mengingat AMSAL 3 : 9 – 10 menyatakan : 
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“Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari 
penghasilanmu maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-

limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 INILAH HARI KELIMA PULUH 

Kidung Jemaat No 241 : 1 -3, 5) 

    Debora Samudera 1977  

Syair dan lagu: H. A. Pandopo, 1983  
 

 

 
 

Perempuan Biji benih yang telah ditanam dengan air mata 

hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. 

Semua  Refrein: 

Untuk siapakah hasil pertama ini? 

Untuk Tuhan, Sumber anugerah! 

 

Laki-laki Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah, 

kini buah-Nya menjadi nyata pada Pentakosta. 

Semua  Refrein: 

Untuk siapakah hasil pertama ini? 

Untuk Tuhan, Sumber anugerah! 

 

. .......Kesempatan memberi persembahan…..... 
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Semua Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir: 

nanti tuaian purnama datang, janganlah kuatir! 

Refrein:  

Untuk siapakah panen purnama itu? 

Untuk Tuhan, Sumber anugerah!  
Doa Syukur  

Dkn Marilah kita berdiri, untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa 

kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Mari kita berdoa: 

Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat,  

kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di 

dalam Yesus Kristus.  

Ia setia pada janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia 

Roh Kudus,  sehingga kami dimampukan untuk bekerja dan melayani. 

 

Umat  Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami. 

Terimalah ya, Tuhan, dan pakailah hidup dan kerja kami 

sebagai alat memasyurkan nama-Mu.’ Amin. 
 

... umat duduk 

 

 

Warta Jemaat 

... umat berdiri 

Amanat Pengutusan 

PF Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan 

yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat.  

Janganlah kuatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu 

untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah! 

 

 ROH KUDUS TETAP TEGUH 

Kidung Jemaat No 237 :1 - 2 

syair :M. Karatem dan Susan Fr. Sahusilawane 2012 

Lagu : Ezau E. Huwae 2012 

 

 

 

PENGUTUSAN 
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Kantoria 

 
 

Semua 

Kawan karib terdekat,  Kau menolong yang penat; 

b"ri di jalan yang kelam hati anak-Mu tent"ram. 

Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu, 

"Hai musafir, ikutlah ke neg"ri sejahtera!" 

 

Berkat 
  

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah  

  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) 

U                     Amin, Amin, Ya Benar Adanya (GB 401) 
 

…tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar 

...salam persekutuan 
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