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TATA IBADAT TURUNNYA ROH KUDUS (PENTAKOSTA) 

GKJ AMBARRUKMA, MINGGU 31 MEI 2020 

 

01. Persiapan (Petugas berkumpul dan berdoa) 

02. Liturgos 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan Anak-anak 

sekalian masih setia dengan aturan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19, tetap setia 

untuk selalu melaksanakan ibadah di tempat tinggal masing-masing. Kali ini tanggal 31 Mei 

2020 GKJ Ambarrukma masih melayani ibadah turunnya Roh Kudus sekaligus Perayaan 

Undhuh-undhuh secara online, semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan Anak-Anak tetap dapat 

menghayati peribadatan dengan penuh hikmat. 

03. Lektor :  

Introitus : 2 Korintus 1 : 20 – 22 ..... 

04. Semua: “Syukur kepada Tuhan” 

05. Imam: 

Jemaat yang dikasihi Tuhan mari kita persiapkan hati, memasuki peribadatan ini dengan 

berdoa: 

“Bapa yang maha kasih, saat ini kami hadir di hadapanMu melalui peribadatan di tempat 

tinggal kami masing-masing. Kami menyadari bahwa peribadatan kami ini jauh dari kelayakan. 

Karena itu kami mohon berkatMu, agar apa yang kami laksanakan ini berkenan di hadapanMu. 

Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti peribadatan dengan penuh 

hikmat dari awal sampai akhir peribadatan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus. Amin.” 

06. Liturgos: 

“Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dengan penuh suka cita. Bersama-sama 

kita puji nama Tuhan melalui Kidung Pujian 193 : 1 dan 2 - Bila Roh Allah Ada di Sini” 

Bila Roh Allah ada di sini, kulihat perubahan tiap wajah 

Bila kuasa surga turun, sesuatu akan terjadi 

Bila Roh Allah ada di sini. 

Bila Roh Allah ada padaku, hatiku akan senang selalu 

Bimbang, susah, dan khawatir, tentu segera terusir 

Bila Roh Allah ada padaku. 

 

07. Litani Pujian dan Salam Sejahtera 

Liturgos : “Marilah kita mengungkapkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian:…”  

Haleluya, aku menaikkan pujian kepada Tuhan Yang Maha Agung 

Semua  :  Karena kebenaran janjiNya selalu ditepati dan berlaku kekal sepanjang 

masa 

Liturgos :  Keselamatan dinyatakanNya dalam Yesus Kristus dan dicurahkanNya Roh 

Kudus. 
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Semua :  Yang menjadi kekuatanku dan merasakan hidup yang senantiasa dibaharui 

oleh Tuhan 

Liturgos  :  Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari 

Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara semua. 

Semua  :  Begitu pula atas saudara.  

Semua  :  5 7 i . / 5 7 i . / 5 4 3 . /  

  A min, A min, A min 

 

08. Pendeta: Sabda Mawas Diri:  Galatia 5  : 22 - 26 

09. Imam: 

a) “Bapak, Ibu, Saudara, dan Anak-anak kekasih Tuhan, sabdaNya telah mengingatkan kita 

bahwa Tuhan telah mengaruniakan buah-buah Roh kepada kita untuk kita jalankan dalam 

kehidupan kita. Namun kita sering lupa memohon pertolongan Tuhan untuk hidup oleh 

Roh, sehingga kita masih saling mendengki antara sesama kita. Kami ajak Bapak, Ibu, 

Saudara dan Anak-anak sekalian, untuk mawas diri dan masuk dalam suasana pertobatan. 

Kita awali pertobatan kita dengan menyanyikan  Kidung Pujian 180 : 1 dan 2 - Roh 

Kudus Pembawa Terang” 

Roh Kudus pembawa terang, bersinarlah cemerlang 

Agar malam hari gelap, jadi fajar yang cerah 

Tuhanku setia Engkaulah pengharapanku 

Curahkanlah kuasaMu Roh Kudus di hatiku 

Tuhan, Tuhan, sucikanlah hatiku. 

Ya Roh Kudus sucikanlah, hati yang penuh salah 

Lama dosaku mengekang, jiwa tak pernah riang 

Tuhanku setia Engkaulah pengharapanku 

Curahkanlah kuasaMu Roh Kudus di hatiku 

Tuhan, Tuhan, sucikanlah hatiku. 

 

b) Doa Petobatan 

Marilah kita berdoa: 

“Bapa yang maha kasih, kembali kami hadir ke hadapanMu dengan segenap kelemahan 

kami. Karena kami mengabaikan kasih, sukacita, kebaikan, dan buah-buah Roh 

karuniaMu. Bahkan kami merasa paling terhormat, saling menantang, dan saling 

mendengki antara  sesama kami. Karena itu Bapa, kami mohon pertolonganMu untuk 

kembali hidup di jalanMu dengan menerapkan kasih. Ampuni kami atas segala kelemahan 

kami di hadapanMu. Bapa terimalah  pertobatan kami yang kami naikkan ke hadiratMu 

dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. 

 

10. Pendeta: Pembacaan Sabda Anugerah: Roma 5 : 1 – 5 

 

11. Liturgos: 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan telah digenapi. Tuhan telah mengaruniakan 

Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bersukacita menyambut kedatangan Roh Kudus 

dengan bernyanyi dari Kidung Pujian 178 : 1 sampai 3 - Ya Yesus Trang dan Kuat Kami” 
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Ya Yesus trang dan kuat kami, brikanlah, brikanlah apiMu 

Masuklah dalam hati kami, brikanlah, brikanlah apiMu 

Supaya oleh api itu, hati yang dingin dinyalakan 

Kasih yang mati dihidupkan, brikanlah, brikanlah, apiMu. 

Ya Roh suci yang menghiburkan, curahkan, curahkan, berkatMu 

Kamipun sangat membutuhkan, curahkan, curahkan, berkatMu 

Supaya kami brani maju, karna Kau tetap besertaku 

Arahkanlah jalan hidupku, curahkan, curahkan, berkatMu. 

Ya Roh Kudus yang membangkitkan, turunkan, turunkan, kuasaMu 

Bangkitkan kasihku yang padam, turunkan, turunkan, kuasaMu 

Agar kusanggup menyaksikan, KasihMu yang tak terikrarkan 

Sehingga masyurlah namaMu, turunkan, turunkan, kuasaMu. 

 

12. Pendeta: Pelayanan Firman 

a) Bacaan: KISAH PARA RASUL 2 : 1 - 13 

b) Pendeta : “Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan 

melaksanakan perintah Tuhan dalam sehari-hari. Haleluya.” 

Jemaat  :  Haleluya (Aklamasi ) 

c) Thema  : “Roh Kudus Memampukan Manusia Dapat Menyatakan Perbuatan-

perbuatan Besar Allah” 

d) Tujuan  :  Kita dapat meneladan murid-murud untuk siap merasakan kuasa Roh 

Kudus, sehingga mempunyai keberanian mewartakan perbuatan karya 

Tuhan yang besar dalam hidup ini. 

 

13. Penjelasan Tatacara Undhuh-undhuh secara online (oleh Petugas)  

 

14. Imam : Mengumpulkan Persembahan 

a) “Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengucap syukur atas pemeliharaan 

Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan syukur kita melalui persembahan minggu, 

persembahan bulanan, serta persembahan khusus Pentakosta. Kita dasari persembahan kita 

dengan Firman Tuhan dari : 1 Tesalonika 5 : 18 – 21.” 

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 

Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan Roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-

nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis 

kejahatan.” 

b) Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh syukur, diiringi Kidung Pujian 177 

: 1 sampai 3 - Pentakosta” 

Ketika Yesus Sang Putra naik ke sorga mulia 

Tlah membri janji yang luhur, mengutus Roh Penghibur 

di hari Pentakosta Tuhan memberi Roh Kudus. 

Terdengar suara riuh, angin taufan mengguruh 

Roh suci yang dijanjikan, sungguh tlah dicurahkan 

Di hari Pentakosta Tuhan memberi Roh Kudus. 
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Itulah warta gembira, Rahmat Kristus tlah nyata 

Roh Penghibur telah tiba, memberi tenang umatnya 

Di hari Pentakosta Tuhan memberi Roh Kudus. 

 

15. Doa Syafaat (oleh Petugas) 

 

16. Liturgos 

Marilah kita ikrarkan kembali pengakuan kita terhadap Tuhan dengan bersama-sama 

mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli yang demikian:... 

 

17. Pendeta : Berkat 

18. Liturgos: 

“Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri peribadatan kita kali ini dengan 

selalu bersuka cita atas turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan terus bersemangat 

untuk meningkatkan kemampuan mewartakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Kita puji nama 

Tuhan melalui Kidung Pujian 70 : 1 dan 2 -Tuhan Memimpin Hidupku” 

 

Tuhan memimpin hidupku, alangkah senang hatiku 

Setiap saat dan kerja, tetap kurasa tanganNya 

Tak lagi aku mengeluh tanganku dipegang teguh 

Hatiku menyerah penuh, padaNya jiwaku teduh. 

Meski malam gelap kelam, atau siang trang benderang 

Di taufan dan laut tenang, ku tak lepas dari Tuhan 

Tak lagi aku mengeluh tanganku dipegang teguh 

Hatiku menyerah penuh, padaNya jiwaku teduh. 

 

19. Liturgos 

Jemaat yang dikasihi Tuhan demikianlah peribadatan masa Pentakosta hari ini. Selamat 

menghayati dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. 

 


