
TATA IBADAH PENGUTUSAN PENTAKOSTA 
MINGGU, 8 JUNI 2014 

  

Tema :  
Menjadi Gereja yang bertumbuh bersama Masyarakat 

  

Sub Tema :  
Bersaksi Menjadi Gaya Hidup dalam Tuntunan Roh Kudus untuk Berbuah 

  

Kebaktian I Pk. 07.00 : Pdt. Izak Rio Hernemus Bainuan, S.Si. Teol 

Kebaktian II Pk. 10.00 : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 

Kebaktian III Pk. 18.00  : Pdt. Januar Simatupang, S.Pak 

 
Buah Roh ialah : kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,  
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22-23a 

(Ayat bulan Juni 2014) 
  

 Persiapan Jemaat  : Doa pribadi 
 Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat 
 Pemandu Pujian, dan Organis  : Doa bersama di Konsistori 
  

Gong dibunyikan 7 kali (3+3+1) Jemaat bersama-sama berdiri, Majelis (3) keluar dari Konsistori membawa lilin yang menyala 
sebagai lambang Theopani, diikuti Majelis (7) yang mengambil api lilin untuk dibawa kebalai serbaguna & Majelis (1) yang 

mengajak Jemaat memulai ibadah. 

  

1.  JANJI DAN PENGGENAPAN ALLAH (diiringi instrument musik yang lembut) 
Dibaca oleh 2 orang anak sekolah minggu. Sementara itu jemaat dalam sikap hening membayangkan 
peristiwa Pentakosta yang dialami para murid setelah Yesus naik ke Sorga. Janji dan penggenapan ini terdapat 
dalam Kisah Para Rasul 1:8; 2:2-4, 6 
A1 : 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. 
A2  : Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh 

rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada 
mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata 
dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata 
dalam bahasa mereka sendiri.  

  
(jemaat diundang berdiri) 

2. PANGGILAN BERIBADAH 

MJ : Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Allah telah digenapi bagi para murid, juga bagi kita 
sekalian. Roh Kudus telah dicurahkan dan diam dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan menjadi 
saksi-Nya di dunia ini. Dalam perayaan Pentakosta dan Perayaan HUT GKPB JKK ke-59 hari ini, kita 
dikuatkan dan disegarkan kembali, bahwa Allah di dalam Roh Kudus selalu hadir dan menuntun kita 
sebagai umatNya dan GerejaNya. Mari kita naikkan pujian : Roh Kudus Kau Hadir di Sini 

  

Roh Kudus Kau Hadir Disini 
  

Roh Kudus Kau hadir disini.  
Roh Kudus Kau mengasihiku 
Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku.          
Penolongku diutus Bapaku 

Reff :  Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan.  
 Kubuka hati menyembah-Mu Yesus 

Jamahlah kami, penuhi kami 
  dengan kuasa Allah Mahatinggi 

  



   Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
  

3. VOTUM DAN SALAM 

Pdt/PL :  Sidang jemaat, pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini datangnya dari Allah yang telah 
menciptakan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan perbuayan tangan-Nya dan dengan 
Roh-Nya, Tuhan setia menyertai kita sekalian. 

Pdt/PL : Salam sejahtera dari Allah : Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada Saudara. 
Jem : Salam sejahtera bagi Saudara juga. 
Jem : menyahut 5   3   4   5   6   5   4   5  .   . 
    A    .    .     .     .     .     min  

(Jemaat duduk kembali) 

4. INTROITUS : Zakharia 4:6 
  

“Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN 
semesta alam”  

  
  

Jemaat menyanyi : Duk Rahina Pentakosta Sampun Rawuh (KP. 29:1-3) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. PEMBACAAN MAZMUR MINGGU 118:24-29                                                     (MJ. 4) 
MJ :24 Inilah hari yang dijadikan TUHAN, 
Jemaat : marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya! 
MJ :25 Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! 
Jemaat : Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran!  
MJ :26 Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! 
Jemaat  : Kami memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN. 
MJ  :27 TUHANlah Allah, Dia menerangi kita. 
Jemaat  : Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah. 
MJ :28 Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu, 
Jemaat  : Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. 
MJ  :29 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! 
Jemaat  : Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 
MJ  : Haleluya! 
Jemaat  : Amin. 
  

6. DOA BERKAT UNTUK ANAK-ANAK SM/REMAJA 
  

7. DOA PENGAKUAN DOSA 
MJ : Ya Tuhan, hari ini kami mengaku di hadapanMu. Dalam hari-hari pelayanan kami yang telah 

lalu, seringkali kami tidak setia melakukan kehendakMu. Kami telah melakukan perbuatan yang 
tidak sesuai dengan hukum-hukumMu. Sehingga hukuman dari padaMu patutlah kami terima. 
Namun, demikian kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiaMu 

Jem : KJ. 42 “Tuhan, Kasihani” (dinyanyikan) 
 Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami! 
MJ : Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menuruti Firman-Mu, mencari wajah-Mu, 

sehingga kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu yang telah Engkau ciptakan dengan indah dan 
sempurna dapat memancarkan kehidupan yang dituntun oleh kuasa Firman-Mu. Namun, kami 
tidak dapat melakukannya karena pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan kami lebih dikuasai 
oleh keinginan daging kami dan bahkan kami sering melampaui kehendak-Mu. Kami tidak mau 
tahu dan bahkan mengacuhkan tuntunan Roh Kudus. Ampuni dan kasihanilah kami menurut kasih 
setiaMu.  

Jem : KJ. 42 “Tuhan, Kasihani” (dinyanyikan) 
 Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami! 
MJ : Dengarkanlah ya Tuhan, seruan kami, kasihanilah kami dan jadikanlah kami manusia baru, 

yang Engkau ampuni dan yang senantiasa Kau perbaharui dengan Kuasa Roh Kudus. Amin. 
  

Pujian : Kami Berdoa, Ya Roh Kudus (KJ. 230:1-4) 
  

8. PEMBERITAAN ANUGERAH : I Yohanes 1:8-9 
Pdt/PL : 1:8 Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran 

tidak ada di dalam kita. 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia 
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 

Jemaat :  menyambut dengan berdiri dan saling bersalaman sambil berkata 
  “Tuhan mengasihi dan mengampuni kita” 

  

9. PETUNJUK HIDUP BARU  : Galatia 5:22-23 
Pdt/PL : 5:22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 

kesetiaan, 5:23 kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.   

Pujian : Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan (NKB. 100:1-3) 
  

(Jemaat duduk kembali) 

   
10. PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 

a.  Doa pembacaan firman 
b. Pembacaan Firman :  Roma 8:1-11                                                               (MJ. 2) 
c. Renungan/Kotbah 
  

11. SAAT TEDUH 
  



12. PADUAN SUARA/VG 
 (Jemaat berdiri) 

13. PENGAKUAN IMAN RASULI                                                                                    (MJ. 5) 
Jemaat menyanyi : Ya Allah Yang Mahatinggi (KJ. 246:1-3) 

(Jemaat duduk kembali) 
14.  BERITA JEMAAT                                                                                                         (MJ. 1) 

  

15. DOA SYAFAAT  
  

16. PERSEMBAHAN SYUKUR : II Korintus 9:7-8 
9:7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 9:8 Dan Allah sanggup 
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala 
sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 
  

Diiringi pujian : Tabur Waktu Pagi (NKB. 208:1-3) 
(Jemaat diundang berdiri) 

DOA PERSEMBAHAN 
  

17. PENGUTUSAN MASA RAYA PENTAKOSTA GKPB 2014 
(Pendeta turun dari mimbar lalu meminta perwakilan dari masing-masing pengurus kategorial maju ke 
depan untuk menerima pengutusan, setelah itu mengucapkan:) 
Pdt : Saudara-saudara saat ini kita akan mengutus beberapa saudara kita sebagai wakil 

jemaat untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Justru inilah langkah awal dari perjuangan 
kita untuk menjadikan bersaksi sebagai Gaya hidup kita yang dituntun oleh Roh Kudus untuk 
menghasilkan buah. Oleh karena itu, marilah kita mengambil komitmen bersama:  

Pdt + Jem : Tuhan dengan kasih-Mu Engkau telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. 
Engkau telah mengubah hidup kami menjadi baru bahkan Engkau pun telah memperlengkapi 
kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, 
pada hari ini kami berjanji dan bertekad untuk selalu setia dan rendah hati menjadi saksi-Mu 
di tengah-tengah dunia ini. Supaya banyak orang menerima kabar baik dan keselamatan dari-
Mu. 

Pdt :  Dengan semangat dan keyakinan pada kekuatan, kuasa, dan tuntunan Roh Kudus 
untuk menghasilkan buah, kita beritakan Injil-Nya, dan dengan penuh rasa syukur kepada 
Tuhan. Hari ini ketika kita memperingati hari Pentakosta, hari turunNya Roh Kudus kepada 
setiap orang yang percaya kepada Yesus Krsitus, sesuai dengan apa yang telah dijanjikanNya, 
maka kita percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita sekalian. Karena itu 
sekarang kita yakin kita telah menerima kuasa Allah untuk memberitakan InjilNya. Karena itu 
pergilah jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra 
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Amin 

  
  

18. PUJIAN PENUTUP : O Roh Kudus Ilahi (KJ. 231:1-3) 
  

19. BERKAT 
 Pdt/PF : 
 Jemaat : Amin 
 Jemaat Menyanyi : Haleluya 5X, Amin 3X. 
  

  



TATA IBADAH PERAYAAN HUT JKK KE-59 
MINGGU, 8 JUNI 2014 

  

 
  

Dilayani oleh : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 
  
  

Buah Roh ialah : kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,  
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22-23a 

(Ayat bulan Juni 2014) 
  
  

 Persiapan Jemaat  : Doa pribadi 
 Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat 
 Pemandu Pujian, dan Organis  : Doa bersama di Konsistori 
  

Gong dibunyikan 7 kali (3+3+1) Jemaat bersama-sama berdiri, Majelis (3) keluar dari Konsistori membawa lilin yang menyala 
sebagai lambang Theopani, diikuti Majelis (7) yang mengambil api lilin untuk dibawa kebalai serbaguna & Majelis (1) yang 

mengajak Jemaat memulai ibadah. 

  

1.  JANJI DAN PENGGENAPAN ALLAH (diiringi instrument musik yang lembut) 
Dibaca oleh 2 orang anak sekolah minggu. Sementara itu jemaat dalam sikap hening membayangkan 
peristiwa Pentakosta yang dialami para murid setelah Yesus naik ke Sorga. Janji dan penggenapan ini terdapat 
dalam Kisah Para Rasul 1:8; 2:2-4, 6 
A1 : 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. 
A2  : Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh 

rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada 
mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata 
dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata 
dalam bahasa mereka sendiri.  

 (jemaat diundang berdiri) 

2. PANGGILAN BERIBADAH 

MJ : Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Allah telah digenapi bagi para murid, juga bagi kita 
sekalian. Roh Kudus telah dicurahkan dan diam dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan menjadi 
saksi-Nya di dunia ini. Dalam perayaan Pentakosta dan Perayaan HUT GKPB JKK ke-59 hari ini, kita 
dikuatkan dan disegarkan kembali, bahwa Allah di dalam Roh Kudus selalu hadir dan menuntun kita 
sebagai umatNya dan GerejaNya. Mari kita naikkan pujian : Roh Kudus Kau Hadir di Sini 

  



Roh Kudus Kau Hadir Disini 
  

Roh Kudus Kau hadir disini.  
Roh Kudus Kau mengasihiku 
Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku.          
Penolongku diutus Bapaku 

Reff :  Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan.  
 Kubuka hati menyembah-Mu Yesus 

Jamahlah kami, penuhi kami 
  dengan kuasa Allah Mahatinggi 

   Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
  

3. VOTUM DAN SALAM 

Pdt/PL :  Sidang jemaat, pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta dan HUT GKPB JKK ke-59 ini 
datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan 
perbuayan tangan-Nya dan dengan Roh-Nya, Tuhan setia menyertai kita sekalian. 

  

Pdt/PL : Salam sejahtera dari Allah : Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada Saudara. 
Jem : Salam sejahtera bagi Saudara juga. 
Jem : menyahut 5   3   4   5   6   5   4   5  .   . 
   A    .    .     .     .     .     min  

(Jemaat duduk kembali) 

4. INTROITUS : Zakharia 4:6 
  

“Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN 
semesta alam”  

   
Jemaat menyanyi : Duk Rahina Pentakosta Sampun Rawuh (KP. 29:1-3) 

  

  



Pujian PS. Dentim “Pujilah Hu” 
  

5. DOA PENGAKUAN DOSA 
MJ : Ya Tuhan, hari ini kami mengaku di hadapanMu. Dalam hari-hari pelayanan kami yang telah 

lalu, seringkali kami tidak setia melakukan kehendakMu. Kami telah melakukan perbuatan yang 
tidak sesuai dengan hukum-hukumMu. Sehingga hukuman dari padaMu patutlah kami terima. 
Namun, demikian kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiaMu 

Jem : KJ. 42 “Tuhan, Kasihani” (dinyanyikan) 
 Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami! 
MJ : Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menuruti Firman-Mu, mencari wajah-Mu, 

sehingga kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu yang telah Engkau ciptakan dengan indah dan 
sempurna dapat memancarkan kehidupan yang dituntun oleh kuasa Firman-Mu. Namun, kami 
tidak dapat melakukannya karena pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan kami lebih dikuasai 
oleh keinginan daging kami dan bahkan kami sering melampaui kehendak-Mu. Kami tidak mau 
tahu dan bahkan mengacuhkan tuntunan Roh Kudus. Ampuni dan kasihanilah kami menurut kasih 
setiaMu.  

Jem : KJ. 42 “Tuhan, Kasihani” (dinyanyikan) 
 Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami! 
MJ : Dengarkanlah ya Tuhan, seruan kami, kasihanilah kami dan jadikanlah kami manusia baru, 

yang Engkau ampuni dan yang senantiasa Kau perbaharui dengan Kuasa Roh Kudus. Amin. 
  

6. PEMBERITAAN ANUGERAH (PS. Densel “Lain Dulu Lain Sekarang”) 
Pdt/PL : (menyampaikan berita anugerah) 
Jemaat :  menyambut dengan berdiri dan saling bersalaman sambil berkata 

  “Tuhan mengasihi dan mengampuni kita” 
  

  

7. PETUNJUK HIDUP BARU  : Galatia 5:22-23 
Pdt/PL : 5:22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 

kesetiaan, 5:23 kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 
 (Jemaat duduk kembali) 

Pujian VG. Pemuda “Jalan Hidup Orang Benar” 
  

8. PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
a.  Doa pembacaan firman 
b. Pembacaan Firman :  Roma 8:1-11                                                               (MJ. 2) 
c. Renungan/Kotbah 
  

9. SAAT TEDUH 
  

10. PADUAN SUARA/VG 
Pujian PS. HALELUYA “He Love Me” 
PS. JEMAAT “Mari Sukacita” 

  

11. PENGAKUAN IMAN RASULI                                                                                    (MJ. 5) 
Pujian VG. Denut “’Ku Mau Berjalan Dengan Jurus’lamatku” 

(Jemaat duduk kembali) 
12. PERAYAAN HUT JKK KE-59 

  Pemotongan tumpeng HUT JKK ke-59 
 Pemberian bingkisan kasih kepada pelayan-pelayan yang pernah melayani di JKK 
  

VG. REMAJA “Jangan Sampai” 
  

13. BERITA JEMAAT                                                                                                         (MJ. 1) 
  

14. DOA SYAFAAT  
Pujian VG. Denbar “Injil Menyala” 

  

15. PERSEMBAHAN SYUKUR : II Korintus 9:7-8 
9:7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 9:8 Dan Allah sanggup 
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala 



sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 
  

Diiringi pujian : Tabur Waktu Pagi (NKB. 208:1-3) 
(Jemaat diundang berdiri) 

DOA PERSEMBAHAN 
  

16. PENGUTUSAN MASA RAYA PENTAKOSTA GKPB 2014 
(Pendeta turun dari mimbar lalu meminta perwakilan dari anggota EE JKK maju ke depan untuk menerima 
pengutusan , setelah itu mengucapkan:) 
Pdt : Saudara-saudara saat ini kita akan mengutus beberapa saudara kita sebagai wakil 

jemaat untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Justru inilah langkah awal dari perjuangan 
kita untuk menjadikan bersaksi sebagai Gaya hidup kita yang dituntun oleh Roh Kudus untuk 
menghasilkan buah. Oleh karena itu, marilah kita mengambil komitmen bersama:  

Pdt + Jem : Tuhan dengan kasih-Mu Engkau telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. 
Engkau telah mengubah hidup kami menjadi baru bahkan Engkau pun telah memperlengkapi 
kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, 
pada hari ini kami berjanji dan bertekad untuk selalu setia dan rendah hati menjadi saksi-Mu 
di tengah-tengah dunia ini. Supaya banyak orang menerima kabar baik dan keselamatan dari-
Mu. 

Pdt :  Dengan semangat dan keyakinan pada kekuatan, kuasa, dan tuntunan Roh Kudus 
untuk menghasilkan buah, kita beritakan Injil-Nya, dan dengan penuh rasa syukur kepada 
Tuhan. Hari ini ketika kita memperingati hari Pentakosta, hari turunNya Roh Kudus kepada 
setiap orang yang percaya kepada Yesus Krsitus, sesuai dengan apa yang telah dijanjikanNya, 
maka kita percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita sekalian. Karena itu 
sekarang kita yakin kita telah menerima kuasa Allah untuk memberitakan InjilNya. Karena itu 
pergilah jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra 
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Amin 

  

  
 Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita sekalian. Karena itu sekarang kita yakin kita telah 
menerima kuasa Allah untuk memberitakan InjilNya. Karena itu pergilah jadikanlah semua 
bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah 
mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin 

  

17. PUJIAN PENUTUP : O Roh Kudus Ilahi (KJ. 231:1-3) 
  

18. BERKAT 
  Pdt/PF : 
  Jemaat  : Amin 
   Jemaat Menyanyi : Haleluya 5X, Amin 3X. 
  

Pujian PS. HALELUYA “Haleluya” 
  

  



TUGAS MAJELIS JEMAAT DAN PELAYAN MUSIK IBADAH 

MINGGU, 8 JUNI 2014 
  

 
KEBAKTIAN I (07.00) KEBAKTIAN II (10.00) KEBAKTIAN III (18.00) 

 1. Pnt. Putu Geria Astawa Pnj. Ririn Eka Creseriana Dkn. Luscius J Riwu Kore 
 2. Pnj. Benyamin Herman H Pnt. Suhito Pnt. I Made Kertiyana 

 3. Pnt. I Made Sumarna Pnj. Marliantini Korasa Pnt. Gede Ary Oka 

 4. Pnt. Made Rai Miarsa Pnt. Priska Soetapa Pnt. Frasina Atading L 

 5. Pnj. Tumiyati Bambang S Pnt. Magdalena Hehakaya Dkn. Bambang Trispriyandaru 

 6. - Pnt. Rini F. Yani Pnj. Krisna Putra 

 7. Dkn. Eliane Rukmiharti Pnj. IGN Agung Dwi A Dkn. Budi Listianto 

 8. Pnt. Iman Sardjono W Pnj. Yohana Kuji Ratu Pnj. Ussyana Dethan 
 9. Dkn. Haryono Wonojoyo Pnj. I Ketut Dharma Pnt. Marthen Maro 

10.Dkn. Maria Bunga Ramba Pnj. IGM Samekto PY Pnj. IGA Kartika Sudiasa 
11.- Dkn. Putu Steven Eka Putra Dkn. I Putu Widnyana 
12.Pnj. Ni Wayan Ridanti Dkn. I Made Agus Miadi Dkn. GA Stiti Sudastri 
13.Dkn. Nym Nurhandayani Dkn. Ayu Sinarsih Sulendra   

 
  

PELAYAN MUSIK IBADAH MINGGU 

  

TUGAS ORGANIST/PIANIST PEMANDU PUJIAN 

Kebaktian I  Joses 
 Evi 

Johny S.P 

Annie 

Takari 

Kebaktian II 
 Eva 
 Harry 
 Tata 

 Lina 

Lidya 
Yan Tonga 

 Kebaktian III  
 Dessi 
 Iwan 

Markus 

Hara 

 Wiwik 
 


