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“Mewartakan Cinta Kasih Allah”
Pdt. Nurhayati Girsang
MEMPERSIAPKAN DIRI
* 15 menit sebelum ibadah : saat teduh dengan iringan instrument
* 10 menit sebelum ibadah : prokantor melatih lagu
* Warta Jemaat
DIPANGGIL MASUK DALAM KEBAKTIAN
(berdiri)
Pnt : Kita berkumpul hari ini untuk merayakan karya keselamatan
yang Allah nyatakan. Kasih yang begitu sempurna Ia berikan
pada kita orang-orang berdosa. Tidak hanya diselamatkan
dari maut tetapi kemudian dibangkitkan dan diberi
kepercayaan untuk menjadi kawan sekerja-Nya di dunia.
Untuk itu mari bangkit dan muliakan nama-Nya; sebab
adalah layak bagi DIA segala kemuliaan puji sembah.
J
: (menyanyikan) “MAJESTY” (2x)
Majesty, worship his majesty;
Unto Jesus be all glory, honor, and praise.
Majesty, kingdom authority,
Flow from his throne unto his own, his anthem raise.
So exalt, lift up on high the name of Jesus.
Magnify, come glorify Christ Jesus, the King.
Majesty, worship his majesty,
Jesus who died, now glorified, King of all kings.
(Simbol ucapan syukur dibawa masuk perwakilan jemaat bersamaan
dengan prosesi Alkitab)
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VOTUM DAN SALAM
PF : Kebaktian Perayaan Hari Pentakosta ini berlangsung
hanyalah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian!
J
: Dan menyertai Saudara juga !
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16) Demikian
rangkuman kasih Allah yang begitu sempurna. Untuk itu
layaklah kita mewartakan cinta kasih Allah; biarlah dunia
mendengar segala pekerjaan-Nya yang bersaksi tentang
kasih Allah yang tak berkesudahan.
J
: KJ. 293:1,3 “PUJI YESUS”
1. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!
Langit, bumi, maklumkan kasih-Nya!
Haleluya! Nyanyilah, para malaikat:
kuasa, hormat b’rilah kepada-Nya.
Selama-Nya Yesus Gembala kita,
siang malam kita di dukung-Nya
Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya!
Puji Dia! Mari bernyanyilah!
3. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!
Hosiana! Soraknya bergema.
K’rajaan-Nya untuk selama-lamanya:
Yesus Kristus Raja, Nabi, Imam.
Ia datang : Raja segala alam:
kuasa, hormat hanya kepada-Nya.
Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya!
Puji Dia ! Mari bernyanyilah!
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PENGAKUAN DOSA
PF : (PF memimpin umat menyatakan pengakuan dosa dalam
doa).
J
: KJ. 24a:1,2 “DARI LEMBAH SENGSARAKU”
1. Dari lembah sengsaraku ‘ku berseru, ya Tuhan!
Dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan!
Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu,
tak dapat ‘ku bertahan.
2. Namun, ya Tuhan, pada-Mu terdapat pengampunan;
kesalahanku Kautebus, kasih-Mu Kautunjukkan.
Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar
terpujilah nama-Mu!
BERITA ANUGERAH
PF : Bagi kita yang mengakui dan menyesali segala perbuatan
cela yang kita lakukan dihadapan-Nya; dengarlah nasihat
yang disampaikan dalam Roma 6 : 11 : “Demikianlah
hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati
bagi dosa , tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah
(memberikan salam sambil menyanyikan “SALAM
DAMAI” (2x))
Bersukacitalah selalu
tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunan-Nya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
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PF : “Roh-ku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan
membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan
melakukannya.” Demikian warta yang disampaikan lewat
nabi Yehezkiel (psl. 36 : 27). Untuk itu, lakukanlah yang baik
demi kemuliaan namaNya. Biarlah Api Roh Kudus yang
mengubahkan hidup nampak nyata dalam hidup kita
sekalian!
J
: (menyanyikan)
APINYA BERKOBAR DALAM HATIKU
NKB. 104:2,4
2. Api-Nya berkobar dalam hatiku,
gembira hatiku selamanya.
‘Ku bersaksi berseru : “Yesus Jurus’lamatku”
karna ‘ku berpegang pada janji-Nya.
Refrein:
Api-Nya terang, jiwaku senang,
Muliakanlah Tuhanku;
Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar,
Api-Nya berkobar dalam hatiku.
4. Api-Nya berkobar dalam hatiku,
dinyalakan iman, harapanku.
‘Ku bersaksi bagi-Nya, muliakan nama-Nya,
agar nyata kasih Kristus, Tuhanku.
Refrein.
PELAYANAN FIRMAN
 DOA
 PEMBACAAN ALKITAB
Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 2:1-21.
1 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul
di satu tempat. 2 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di
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mana mereka duduk; 3 dan tampaklah kepada mereka lidahlidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada
mereka masing-masing. 4 Maka penuhlah mereka dengan Roh
Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa
lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk
mengatakannya. 5 Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang
Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka
bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul
itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7 Mereka semua
tercengang-cengang dan heran, lalu berkata: "Bukankah
mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka
berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita
pakai di negeri asal kita: 9 kita orang Partia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan
Asia, 10 Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia
yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari
Roma, 11 baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi,
orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkatakata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan
besar yang dilakukan Allah." 12 Mereka semuanya tercengangcengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang
kepada yang lain: "Apakah artinya ini?" 13 Tetapi orang lain
menyindir: "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." 14
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan
dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: "Hai kamu
orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem,
ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. 15 Orang-orang ini
tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul
sembilan, 16 tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan
perantaraan nabi Yoel: 17 Akan terjadi pada hari-hari terakhir-demikianlah firman Allah--bahwa Aku akan mencurahkan RohKu ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan
perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan
mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang
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tua akan mendapat mimpi. 18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku
laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada harihari itu dan mereka akan bernubuat. 19 Dan Aku akan
mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda
di bawah, di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan
asap. 20 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan
menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar
dan mulia itu. 21 Dan barangsiapa yang berseru kepada nama
Tuhan akan diselamatkan.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
MAZMUR ANTAR BACAAN : Mazmur 104 : 24-34,35b
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi !
Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi !
1. Betapa banyaknya karya-Mu, Tuhan
Sekaliannya Kau jadikan.
Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu.
bumi penuh dengan ciptaan-Mu.
Refrein.
3. Semua menantikan Kau b’ri makanan.
Bila Kau memberi dipungutnya.
Apabila Kau buka tangan-Mu, Tuhan.
mereka kenyang dengan kebaikan.
Refrein.
5. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap
Bersukalah karena karya-Nya
Dia yang pandang bumi hingga bergentar.
Gunung yang Ia sentuh pun berasap.
Refrein.
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Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 8:14-17.
14 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. 15
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat
kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang
menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya
Abba, ya Bapa!" 16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh
kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17 Dan jika kita adalah
anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang
yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan
menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita
menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga
dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Yohanes 14:8-17, 25-27.
8 Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu
kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." 9 Kata Yesus
kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu,
Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah
melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata:
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 10 Tidak percayakah
engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa
yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku
sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang
melakukan pekerjaan-Nya. 11 Percayalah kepada-Ku, bahwa
Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidaktidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya
kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang
Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; 13 dan apa juga
yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya,
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supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14 Jika kamu
meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan
melakukannya." 15 "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan
menuruti segala perintah-Ku. 16 Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 17 yaitu Roh
Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak
melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal
Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
25 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada
bersama-sama dengan kamu; 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. 27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai
sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah
gelisah dan gentar hatimu.
PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap
orang yang mendengar dan mengimani kebenarannya. Amin.
J
: Haleluya (3x)
Kotbah : “Mewartakan Cinta Kasih Allah”
Saat Teduh
Persembahan Pujian:
Kebaktian I
:
Kebaktian II
:
Kebaktian III
:
Kebaktian IV
:

PS. Glorificamus
PS. Gita Kalvari
PS. Adoramus
PS. Angelic Kids 2

PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersamasama dengan mengucapkan pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya ……
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PERSEMBAHAN SYUKUR TAHUNAN
Pnt : Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Seperti
yang kita ketahui bersama, bahwa hari Pentakosta menjadi
hari di mana kita sebagai gereja merayakan
karya
pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. Maka di hari ini, kita
mendapat kesempatan untuk menyerahkan Persembahan
Syukur Tahunan sesuai dengan berkat dan pemeliharaan
yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan melihat dan disukakan
atas setiap kerelaan hati penuh syukur yang kita punya.
Marilah kita bawa yang terbaik sebab “aku akan
mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, dan akan
menyerukan nama Tuhan” (Mazmur 116 : 17)
J
: (menyanyikan)
LIHATLAH SEKELILINGMU
KJ. 428:1,3,6
1. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah keladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!
Refrein:
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah keladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!
3. Milik siapa ladang itu ? Untuk siapa tuaiannya?
Milik Allah dan untuk Allah – isi dunia kerajaan-Nya.
Refrein.
6. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu ?
Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia.
Refrein.
TAYANGAN VIDEO HUT GKI GUNSA
DOA SYAFAAT
PF : (memimpin doa syafaat)
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PERSEMBAHAN
Pnt : Tuhan adalah pemilik semesta dan segala isinya. Ia tidak
membutuhkan sesuatu sebab Ia sempurna dan tidak
membutuhkan apapun. Untuk itu mari kita bawa
persembahan dengan satu kesadaran dan seru : “Aku tahu,
ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hari dan berkenan
kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan
semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.” 1 Tawarikh
29 : 17.
J
: (menyanyikan)
T’RIMA KASIH YA, TUHANKU
NKB. 134:2-4
2. T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
Agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu,
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
3. ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung-jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu,
kar’na itu makna kasih-Mu, kar’na itu makna kasih-Mu.
4. Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kauciptakan.
Kutaati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman.
DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (memimpin doa persembahan)
PENGUTUSAN
J
: (menyanyikan)
TUHAN MENGUTUS KITA
PKJ. 185:1-3
1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
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(berdiri)

Refrein:
Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umat-Nya
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan nama-Nya.
2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah,
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

BERKAT
PF : Pulanglah dalam damai sejahtera, lanjutkan hidup
kesaksianmu dalam penantian kedatangan Kristus yang
kedua kalinya untuk memberikan kemuliaan-Nya bagi kita.
Untuk itu terimalah berkat-Nya :
Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala
sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam
pengharapan.
J
: Haleluya (5x) Amin (3x)
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