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Lonceng berdentang satu kali
Pembacaan warta lisan
Ajakan Beribadah

Pnt : Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahMu,
J
: yang terus-menerus memuji-muji Engkau.
Pnt : Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam
Engkau,
J
: yang berhasrat mengadakan ziarah!
Pnt : Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu
J
: daripada seribu hari di tempat lain;
Pnt : lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku
J
: daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
(Mazmur 84:5,6,11)

(Jemaat menyanyikan PKJ. 13:1-3 “KITA MASUK RUMAHNYA”, dan prosesi pelayan kebaktian memasuki ruang ibadah)


Lonceng berdentang 3 kali
1. Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
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2. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
3. Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN – AMIN – AMIN.
PF : Salam Sejahtera bagi Saudara-saudara yang datang di
dalam nama Tuhan.
J
: Salam Sejahtera bagimu juga.
KATA PEMBUKA
-dudukPF : Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, orangorang percaya dimampukan untuk hidup di dalam kasih
dan pengampunan dan membangun komunitas cinta
kasih di bumi ini, sehingga kerajaan-Nya semakin
menjadi nyata dan dirasakan kehadirannya oleh banyak
orang. “Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi
kasih menutupi segala pelanggaran” (Amsal 10:12).
J
: (Menyanyikan PKJ. 16 : 1-2, “MARI, KAWAN-KAWAN,

NYANYI GEMBIRA”)
Refrein:

Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
gembira mengikuti bunyi lagunya.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
supaya isi dunia mendengarkannya.
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1. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan suka-Nya
maklumkan nama Yesus.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!

Refrein.

2. Suka bagai t’rang surya,
suka bagai embun, suka bagai pelangi,
mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!

Refrein.

PENGAKUAN DOSA
PF : (Memanjatkan Doa Pengakuan)
J
: (Menyanyikan PKJ. 244 “SEJENAK AKU MENOLEH”)
1. Sejenak aku menoleh
pada jalan yang t’lah kutempuh.
Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun.
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang.
Tapi Tuhan membimbingku
hingga aku tercengang.
Kasih Tuhan membimbingku
dan hatiku pun tenang.
2. Bukan kar’na aku baik
dipegang-Nya tanganku erat.
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap.
O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik.
Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib?
Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib.
BERITA ANUGERAH
-berdiriPF : Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
J
: yang menyembuhkan segala penyakitmu,
PF : Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur,
J
: yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan
rahmat,
PF : Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
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J

: sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada
burung rajawali.
PF : Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
J
: Demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang
takut akan Dia. (Mazmur 103:3-5,13)
PF : Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
J
: Syukur kepada Allah

----Jemaat menyanyikan Salam Damai sambil memberikan
salam satu kepada yang lain---Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai
Kar'na kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu.
Itu kehendak Tuhan bagimu.
Itu kehendak Tuhan bagimu.
PF : Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
(Matius 3:8)
J
: (Menyanyikan PKJ. 200 “’KU DIUBAHNYA”)
‘Ku diubah-Nya saat ‘ku berserah,
berserah kepada Yesus.
‘Ku diubah-Nya hingga jadi baru
dan menjadi milik-Nya.
Kegemaran lama t’lah lenyap
dan yang baru lebih berkenan.
‘Ku diubah-Nya saat ‘ku berserah
dan menjadi milik-Nya!
PEMBERITAAN FIRMAN
-dudukPF : (Memanjatkan doa epiklese dan dilanjutkan dengan
Pembacaan Alkitab Lexionary)
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BACAAN I
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab 2 Samuel 11:2612:10, 13-15.
11:26

Ketika didengar isteri Uria, bahwa Uria, suaminya,
sudah mati, maka merataplah ia karena kematian
suaminya itu. 27 Setelah lewat waktu berkabung, maka
Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya.
Perempuan itu menjadi isterinya dan melahirkan seorang
anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan
Daud itu adalah jahat di mata TUHAN.
12:1

TUHAN mengutus Natan kepada Daud. Ia datang
kepada Daud dan berkata kepadanya: "Ada dua orang
dalam suatu kota: yang seorang kaya, yang lain miskin. 2 Si
kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan
lembu sapi; 3 si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain
dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan
dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya
bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya
dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti
seorang anak perempuan baginya. 4 Pada suatu waktu
orang kaya itu mendapat tamu; dan ia merasa sayang
mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya
untuk memasaknya bagi pengembara yang datang
kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina
kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang
datang kepadanya itu." 5 Lalu Daud menjadi sangat marah
karena orang itu dan ia berkata kepada Natan: "Demi
TUHAN yang hidup: orang yang melakukan itu harus
dihukum mati. 6 Dan anak domba betina itu harus dibayar
gantinya empat kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu
dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." 7 Kemudian
berkatalah Natan kepada Daud: "Engkaulah orang itu!
Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Akulah yang
mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan Akulah
yang melepaskan engkau dari tangan Saul. 8 Telah
Kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan isteri-isteri
tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan
6

kepadamu kaum Israel dan Yehuda; dan seandainya itu
belum cukup, tentu Kutambah lagi ini dan itu kepadamu. 9
Mengapa engkau menghina TUHAN dengan melakukan
apa yang jahat di mata-Nya? Uria, orang Het itu,
kaubiarkan ditewaskan dengan pedang; isterinya kauambil
menjadi isterimu, dan dia sendiri telah kaubiarkan dibunuh
oleh pedang bani Amon. 10 Oleh sebab itu, pedang tidak
akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya,
karena engkau telah menghina Aku dan mengambil isteri
Uria, orang Het itu, untuk menjadi isterimu. 13 Lalu
berkatalah Daud kepada Natan: "Aku sudah berdosa
kepada TUHAN." Dan Natan berkata kepada Daud:
"TUHAN telah menjauhkan dosamu itu: engkau tidak akan
mati. 14 Walaupun demikian, karena engkau dengan
perbuatan ini telah sangat menista TUHAN, pastilah anak
yang lahir bagimu itu akan mati." 15 Kemudian pergilah
Natan ke rumahnya. Dan TUHAN menulahi anak yang
dilahirkan bekas isteri Uria bagi Daud, sehingga sakit.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
MAZMUR TANGGAPAN :
Mazmur 32:1-7

Refrein :

(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan,
sehingga 'ku lepas dan bersoraklah!
1. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya,
semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni.
Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu,
yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan.
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2. Tulang-tulangku lesu selama berdiam diri.
Kar'na sepanjang hari, terus aku mengeluh.
Kar'na siang dan malam tangan-Mu menekanku.
Bak musim panas yang terik,
O, keringlah sumsumku.

Refrein.

3. Kuungkapkan dosaku. Tidaklah ‘kusembunyikan.
Ya, Tuhanku akui pelanggaranku semua.
Lalu Kau ampuni semua kesalahan.
Setiap kesalahan oleh kar'na dosaku.
4. Orang-orang yang saleh berdoalah kepada-Mu,
selagi Engkau dapat ditemui umat-Mu.
Maka sesungguhnya, di waktu datang banjir;
terjadi banjir yang besar, itu tak melandanya.

Refrein.

BACAAN II
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Galatia 2:15-21.
15

Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan
orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16 Kamu tahu,
bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena
melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman
dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya
kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh
karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena
melakukan hukum Taurat. Sebab: "tidak ada seorangpun
yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat. 17
Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk
dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang
berdosa, apakah hal itu berarti, bahwa Kristus adalah
pelayan dosa? Sekali-kali tidak. 18 Karena, jikalau aku
membangun kembali apa yang telah kurombak, aku
menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. 19
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum
Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan
dengan Kristus; 20 namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku
8

sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 21 Aku
tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada
kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian
Kristus.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
BACAAN III
PF : Bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Lukas 7:36-8:3.
7:36

Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan
di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu
duduk makan. 37 Di kota itu ada seorang perempuan yang
terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu
mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang
Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam
berisi minyak wangi. 38 Sambil menangis ia pergi berdiri di
belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya
itu dengan air matanya dan menyekanya dengan
rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan
meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39 Ketika orang
Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata
dalam hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan
orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia
tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." 40
Lalu Yesus berkata kepadanya: "Simon, ada yang hendak
Kukatakan kepadamu." Sahut Simon: "Katakanlah, Guru."
41
"Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas
uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain
lima puluh. 42 Karena mereka tidak sanggup membayar,
maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah
di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" 43
Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak
dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya: "Betul
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pendapatmu itu." 44 Dan sambil berpaling kepada
perempuan itu, Ia berkata kepada Simon: "Engkau lihat
perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau
tidak memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi
dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya
dengan rambutnya. 45 Engkau tidak mencium Aku, tetapi
sejak Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku.
46
Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak,
tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 47
Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak
itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih.
Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat
kasih." 48 Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu
telah diampuni." 49 Dan mereka, yang duduk makan
bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini,
sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" 50 Tetapi Yesus
berkata kepada perempuan itu: "Imanmu telah
menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!"
8:1

Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari
kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil
Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama
dengan Dia, 2 dan juga beberapa orang perempuan yang
telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai
penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah
dibebaskan dari tujuh roh jahat, 3 Yohana isteri Khuza
bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain.
Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu
dengan kekayaan mereka.
PF : Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda
Tuhan dan memelihara dalam hati-Nya.
J
: (Jemaat menyanyikan Haleluya-Haleluya-Haleluya )
KOTBAH : “Komunitas Cinta Kasih“
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SAAT TEDUH
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

PS. PDP
PS. Imanuel
Benedetto Male Choir
Ens. Remaja

PENGAKUAN IMAN RASULI
-berdiriPnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita,
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
DOA SYAFAAT

-duduk-

PENGUCAPAN SYUKUR
Pnt : Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dan
ingatlah sabda-Nya: “Siapa yang mempersembahkan

J

syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang
jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan
Kuperlihatkan kepadanya”. (Mazmur 50:23)
: (Jemaat menyanyikan PKJ 149:1-3 “UCAP SYUKUR
PADA
TUHAN”,
disertai
dengan pengumpulan
persembahan)
1. Ucap syukur pada Tuhan
kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
2. Nyanyikanlah dengan riang
kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
3. Muliakan nama Tuhan
kar’na kuasanya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
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DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Menaikkan Doa Persembahan)
J

-berdiri-

: (Menyanyikan PKJ. 267 “DAMAI DI DUNIA”)
Damai di dunia dan kitalah dutanya.
Damai sejahtera, amalkanlah maknanya,
Allah, Bapa kita, kita anak-Nya,
rukun bersaudara penuh bahagia.
Damai di dunia dan inilah saatnya.
Ucapkan ikrarmu, jalankan perintah-Nya,
setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya.
Damai di dunia, kini dan selamanya.
Kini dan selamanya.

PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PF : Jadilah saksi Kristus
J
: Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan
J
: Kini dan selamanya
PF : Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan:
Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan
Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus
menyertai Saudara-saudara kini dan selamanya,
Haleluya.
J
: Haleluya 5x, AMIN 3x.
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