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“Kasih Yang Memberi Tujuan Hidup”

GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/8 Jakarta Pusat

TATA KEBAKTIAN PRA PASKAH III
GKI GUNUNG SAHARI
Minggu, 28 Februari 2016
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 WIB
Pdt. Tri Santoso d/ GKI Pengadilan
Pk. 17.00 WIB
Pdt. Nanang d/ GKI Mangga Besar

“Kasih Yang Memberi Tujuan Hidup”
-

Saat teduh /doa pribadi.
Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam ibadah).
Penyalaan Lilin Pra Paskah III (3 buah).
Warta Lisan

PANGGILAN IBADAH
(Jemaat berdiri)
Pnt : Hari minggu Prapaskah ketiga menyapa kita, untuk
menyadari panggilan kita sebagai umat Allah yang sejati.
Oleh karena itu, mari kita menyambut kehadiran-Nya
dengan penuh sukacita! Ingatlah ajakan pada kita, umat
kepunyaan Allah : “Beribadahlah kepada TUHAN dengan
sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai!”
(Mazmur 100 : 2)
J
: (menyanyi menyambut prosesi Alkitab memasuki ruang
kebaktian)
BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN
KJ. 64:1-2
1. Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
Ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.
Refrein:
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
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2. Ya Tuhanku, ‘pabila kurenungkan
pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun: bagiku dicurahkan
oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.
Refrein.
VOTUM DAN SALAM
PF : Kebaktian Pra Paskah ketiga ini, berlangsung dalam nama
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
(Jemaat duduk)
PF : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup
ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Persoalan yang
silih berganti ‘tak jarang membuat hati kita menjerit “Ya
TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya Tuhan, berilah
kiranya kemujuran!” (Mazmur 118:25) Seperti yang pernah
dialami sang pemazmur. Kita juga menyaksikan bagaimana
semua persoalan ternyata tidak menghancurkannya.
Mengapa? sebab ia punya Allah yang kuasa hingga dengan
iman yang teguh saat berkata “Allahku Engkau, aku hendak
bersyukur kepada-Mu, Allahku, aku hendak meninggikan
Engkau” (Mazmur 118:28).
J
: (menyanyikan)
DALAM DUNIA PENUH KERUSUHAN
KJ. 260:1,3
1. Dalam dunia penuh kerusuhan,
di tengah kemelut permusuhan
datanglah Kerajaan-Mu;
Di Gereja yang harus bersatu,
agar nyata manusia baru,
datanglah Kerajaan-Mu!
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Refrein:
Datanglah, datanglah,
datanglah, Kerajaan-Mu!
3. Dalam hati dan mulut dan tangan
dengan kasih, dengan kebenaran
datanglah Kerajaan-Mu;
Kar’na Kaulah empunya semua,
demi Kristus umat-Mu berdoa:
Datanglah Kerajaan-Mu!
Refrein.
PENGAKUAN DOSA
PF : (memimpin panjatkan doa pengakuan dosa).
J
: (menyanyikan)
DIMUKA TUHAN YESUS
KJ. 29:1,3,4
Solois :
1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Jemaat :
3. Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku;
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.
4. Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya;
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.
BERITA ANUGERAH
(Jemaat berdiri)
PF : Bagi setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa dan
pelanggarannya dengarlah : “(1 Kor 1:30)… kamu berada dalam
Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita.
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada
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disekitarnya sambil menyanyikan SALAM DAMAI)
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.
PF : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita
telah menerima pengampunan, bahkan kemudian
mengampuni yang lain. Semua hal itu dapat kita alami,
tidak lain karena kehadiran-Nya yang menyelenggarakan
kehidupan semesta ini.
J
: (menyanyikan)
BILA BADAI HIDUP MENERPAMU
PKJ. 285
Bila badai hidup menerpamu
dan cobaan pun datang mengganggu,
hanya satu janji harapanmu;
ya, janji Tuhanmu, pegang teguh.
Biar gunung-gunung pun beranjak,
serta bukit-bukit pun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan
‘kan melindungimu, tetap teguh.
Pegang selalu janji Tuhan,
jangan lepaskan, walau siang atau malam;
enyahlah takut atau bimbang:
Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu.
Biar gunung-gunung pun beranjak,
serta bukit-bukit pun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan
‘kan melindungimu, tetap teduh.
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
(Jemaat duduk)
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• Doa
• Pembacaan Alkitab:
PF : Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas pasal 13 ayat 31 s/d 35, sebagai berikut:
13:31 Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan
berkata kepada Yesus: "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini,
karena Herodes hendak membunuh Engkau." 13:32 Jawab
Yesus kepada mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada si
serigala itu: Aku mengusir setan dan menyembuhkan
orang, pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga
Aku akan selesai. 13:33 Tetapi hari ini dan besok dan lusa
Aku harus meneruskan perjalanan-Ku, sebab tidaklah
semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem.
13:34 Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabinabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus
kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anakanakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anakanaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 13:35
Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi
sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kamu tidak akan
melihat Aku lagi hingga pada saat kamu berkata:
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!
“Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya.” Hosiana!
J
: (menyanyikan) Hosiana (3x)
•
•
•
•

Drama
Kotbah : “Kasih Yang Memberi Tujuan Hidup”
Saat Teduh
Persembahan Pujian
Kebaktian I – II : VG. G4 Voice
Kebaktian III
: PS. Efrata
Kebaktian IV
: PS. Glorificamus

PENGAKUAN IMAN RASULI
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Pnt : Mari kita nyatakan respon kita terhadap firman yang
diberitakan dengan mengikrarkan pengakuan iman percaya
kita seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli: Aku Percaya…
TAYANGAN AKSI KASIH
DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : “Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan
bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi! Berserulah
kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan
engkau, dan engkau akan memuliakan Aku.” (Mazmur
50:14-15).
J
: (menyanyikan)
AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN
PKJ. 145:1,2
1. Aku melangkah ke rumah Tuhan
dalam iringan umat Kristus,
‘Ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu,
yang sungguh banyak kepadaku.
Refrein:
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas berkat-Mu yang Kaulimpahkan.
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas kasih-Mu yang Kaucurahkan.
2. Aku bersujud di hadirat-Mu;
kubawakan persembahanku.
Kuhaturkan kepada-Mu, Tuhan,
kiranya Kau menerimanya.
Refrein.

(Jemaat berdiri)

Pnt : (memanjatkan doa persembahan).
J

: (menyanyikan 2x)
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KASIHNYA MENGUBAHKU
Kasih Yesus sungguh besar,
Telah s’lamatkan diriku,
Kasih Yesus kepadaku, membaharui hidupku
Ku tak lagi berdiam diri,
Ku mau hidup jadi saksi-Nya
Mengasihi, menghargai, mempedulikan sesama
Kasih Yesus kepadaku, telah mengubah hidupku.
Coda
Kasih-Nya ubah hidupku
PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PF : Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu
J
: Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan
J
: Kini dan selamanya
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat
Tuhan:
Allah sumber kebenaran memenuhi engkau dengan Damai
sejahtera dan oleh penyertaan Roh-Nya yang Kudus
hidupmu menyatakan damai sejahtera Allah yang
melampaui segala akal, kini dan selamanya. Hosiana!
J
: (menyanyikan) Hosiana 5x, Amin 3x.
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