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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara saat malam berganti fajar
dan hari berganti hari, maka kita semakin
sadar bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita.
J
: Terpujilah Tuhan yang kasih setia-Nya tidak
berkesudahan .
Pnt. : Marilah kita memuliakan Dia dengan pujian,
kita masyurkan nama-Nya dengan nyanyian.
Saya mengundang saudara-saudara untuk
berdiri dan menaikkan lagu bagi-Nya.
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SUCI SUCI SUCI
KJ. 2:1-2
1.

Suci, suci, suci Tuhan Maha kuasa
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!

2.

Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan takhta-Mu memb'ri mahkotanya.
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,
Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya.

1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN, AMIN, AMIN.
Pdt. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus,
menyertai saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
----------------------------------------------------Jemaat duduk
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1.3. Kata Pembuka
Pdt. : Saudara-saudara firman Tuhan yang menyapa kita
mengawali kebaktian ini adalah : “Akulah pokok
anggur
dan
kamulah
ranting-rantingnya.
Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam
dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu
tidak dapat berbuat apa-apa.” (Yohanes 15 :5).
TINGGAL SERTAKU
KJ 329 : 1, 3
1. Tinggal sertaku; hari t’lah senja.
G’lap makin turun, Tuhan, tinggallah!
Lain pertolongan tiada kutemu:
Maha penolong, tinggal sertaku!
3. Aku perlukan Dikau tiap jam:
Dalam cobaan Kaulah kupegang.
Siapa penuntun yang setara-Mu?
Siang dan malam tinggal sertaku!
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1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
MESKI TAK LAYAK DIRIKU
KJ. 27 : 1, 2
1. Meski tak layak diriku,
tetapi karna darah-Mu
Dan karna Kau memanggilku
‘ ku datang, Yesus, pada-Mu
2. Sebagaimana adanya,
jiwaku sungguh bercela,
Darah-Mulah pembasuhnya;
‘ku datang Tuhan, pada-Mu
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Firman
Tuhan menuliskan : “Ia datang dan
memberitakan damai sejahtera kepada kamu
yang "jauh" dan damai sejahtera kepada
mereka yang "dekat", karena oleh Dia kita
kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan
masuk kepada Bapa.” (Efesus 2 : 17-18)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
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AJAIB BENAR ANUGERAH
KJ. 40 : 1, 2
1. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku!
‘ku hilang, buta, bercela: Oleh-Nya ‘ku
sembuh.
--------------------BERSALAM-SALAMAN-----------------2. Ketika insaf, ‘ku cemas, sekarang ‘ku lega!
Syukur, bebanku t’lah lepas, berkat anugerah!
------------------------------------------------Jemaat duduk
II.

PELAYANAN FIRMAN

2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para
Rasul 2:14, 36-41
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.
14
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Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan
pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang
kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan
Kristus." 37 Ketika mereka mendengar hal itu
hati mereka sangat terharu, lalu mereka
bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang
lain: "Apakah yang harus kami perbuat,
38 Jawab Petrus kepada
saudara-saudara?"
mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu
masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam
nama
Yesus
Kristus
untuk
pengampunan dosamu, maka kamu akan
menerima karunia Roh Kudus. 39 Sebab bagi
kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan
bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak
yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." 40
Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia
memberi suatu kesaksian yang sungguhsungguh dan ia mengecam dan menasihati
mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan
dari angkatan yang jahat ini." 41 Orang-orang
yang menerima perkataannya itu memberi diri
dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
36
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 116 : 1-4, 12-19
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Tuhan, bagaimanakah akan kubalas
Semua kebajikan-Mu kepadaku?
Cawan keselamatan akan ‘ku angkat tinggi,
Dan nama-Mu ‘kan ‘ku agungkan
1. Kar’na Tuhan mendengarkan permohonanku
‘Ku serukan nama Tuhan s’lama hidupku!
2. Tali maut melilitku, sesak hidupku
‘Ku serukan nama Tuhan, Kau luputkanku!
3. Dihadapan umat Tuhan yang menyembah-Nya
‘ku berjanji ‘kan membayar semua nazarku.
Refrein.
4. Sesungguhnya berhargalah dimata Tuhan
Kematian semua orang yang dikasihi-Nya.
5. Ya Tuhanku , ‘ku hamba-Mu, dari perempuan.
Engkau sudah membukakan semua ikatanku.
6. Aku akan persembahkan korban syukurku,
Dan ‘ku akan menyerukan nama-Mu, ya, Tuhan
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat 1 Petrus 1:1723.
17 Dan jika kamu menyebut-Nya Bapa, yaitu Dia yang

tanpa memandang muka menghakimi semua orang
menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup
dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia
ini. 18 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari
nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang
fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah
Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak
bernoda dan tak bercacat. 20 Ia telah dipilih sebelum
dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan
diri-Nya pada zaman akhir. 21 Oleh Dialah kamu
percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia
dari antara orang mati dan yang telah memuliakanNya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju
kepada Allah. 22 Karena kamu telah menyucikan
dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga
kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang
tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh
saling mengasihi dengan segenap hatimu. 23 Karena
kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang
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PL
J

fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman
Allah, yang hidup dan yang kekal.
: Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !

2.5. Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Lukas 24:13-35.
Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid
Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus,
yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari
Yerusalem, 14 dan mereka bercakap-cakap tentang
segala sesuatu yang telah terjadi. 15 Ketika mereka
sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu
berjalan bersama-sama dengan mereka. 16 Tetapi ada
sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga
mereka tidak dapat mengenal Dia. 17 Yesus berkata
kepada mereka: "Apakah yang kamu percakapkan
sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka
dengan muka muram. 18 Seorang dari mereka,
namanya Kleopas, menjawab-Nya: "Adakah Engkau
satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak
tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan
ini?" 19 Kata-Nya kepada mereka: "Apakah itu?" Jawab
mereka: "Apa yang terjadi dengan Yesus orang
13
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Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa
dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan
di depan seluruh bangsa kami. 20 Tetapi imam-imam
kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah
menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka
telah menyalibkan-Nya. 21 Padahal kami dahulu
mengharapkan, bahwa Dialah yang datang untuk
membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu
telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu terjadi. 22
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah
mengejutkan kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi
ke kubur, 23 dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu
mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan
kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan,
bahwa Ia hidup. 24 Dan beberapa teman kami telah
pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa memang
benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu,
tetapi Dia tidak mereka lihat." 25 Lalu Ia berkata
kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, betapa
lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya
segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi! 26
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu
untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" 27 Lalu Ia
menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang
Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab
Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28 Mereka mendekati
kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah11

olah hendak meneruskan perjalanan-Nya. 29 Tetapi
mereka sangat mendesak-Nya, katanya: "Tinggallah
bersama-sama dengan kami, sebab hari telah
menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan
mereka. 30 Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia
mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahmecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
31 Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun
mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah
mereka. 32 Kata mereka seorang kepada yang lain:
"Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia
berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia
menerangkan Kitab Suci kepada kita?" 33 Lalu
bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu.
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan
teman-teman mereka. 34 Kata mereka itu:
"Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah
menampakkan diri kepada Simon." 35 Lalu kedua
orang itupun menceriterakan apa yang terjadi di
tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia
pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Pdt. : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia
adalah
mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
memeliharanya. Haleluya !
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J

: (menyanyikan)
haleluya.

Haleluya,

haleluya,

2.6. Khotbah :
“Berelasi Dengan Tuhan Yesus Kristus”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS. Efrata
: VG. Gracia
: Angklung TKK 2 Penabur
: PS. Angelica Kids 2

2.8. Pengakuan Iman Rasuli

(berdiri)

Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita, seturut dengan Pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya…
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita persembahkan yang terbaik dari
apa yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan.
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Firman-Nya menuliskan :”Ucaplah syukur
senantiasa atas segala sesuatu dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan
Bapa kita” (Efesus 5 : 20)
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
PKJ. 149: 1, 2, 3
1. Ucap syukur pada Tuhan,
karna kita dis’lamatkan oleh-Nya
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
2. Nyanyikanlah dengan riang
Karna kasih setia Tuhan, nyanyilah
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
3. Muliakan nama Tuhan
Karna kuasa-Nya abadi, muliakan
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
3.2. Doa Syukur
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(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
TAK KUTAHU HARI ESOK
PKJ. 241:1, 2, 3
1. Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok,
Namun langkahku tegap.
Bukan surya kuharapkan,
Kar’na surya ‘kan lenyap.
O tiada ‘ku gelisah, akan masa menjelang;
‘ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.
Refrein:
Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang.
Tapi t’rang bagiku ini : Tangan Tuhan yang pegang.
2. Makin t’ranglah perjalanan,
Makin tinggi aku naik.
Dan beban ku makin ringan,
Makin nampaklah yang baik.
Disanalah t’rang abadi, tiada tangis dan keluh:
Di neg’ri seb’rang pelangi, kita k’lak ‘kan bertemu.
Refrein:
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3. Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok ,
Mungkin langit ‘kan gelap.
Tapi Dia yang berkasihan, melindungi ‘ku tetap.
Meski susah perjalanan,
G’lombang dunia menderu,
Dipimpin-Nya ‘ku bertahan sampai akhir
langkahku
Refrein:
4.2. Berkat
Pdt. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
Pdt. : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
Pdt. : Tuhan memberkati Engkau dan melindungi
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. AMIN.
J
: (menyanyikan)
Haleluya,
haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin,
amin.
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