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PERSIAPAN IBADAH
 Lonceng berdentang
 Penatua membaca warta dan mengundang jemaat
berdiri menyiapkan diri untuk memulai ibadah
 Seorang anak kecil berjalan membawa cahaya
diringi sebuah pujian, penatua pembaca warta
menerima lilin untuk menyalakan lilin
 Panggilan Beribadah
Pnt : Mari kita sambut kehadiran Allah di tengah
ibadah, sambil memuji nama-Nya: “Tetapi aku,
berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan
masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke
arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan
Engkau.” (Mazmur 5:8)
J
: (Menyanyikan PKJ 13 : 1, 3 KITA MASUK
RUMAH-NYA, bersamaan itu prosesi pembawa
Alkitab memasuki ruang kebaktian)
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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.

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 di dalam nama
Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Yang kasih
setia-Nya kekal untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Anugerah dan Sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan
Yesus Kristus beserta Saudara-saudara sekalian
J
: Beserta saudara juga.
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Nyalakan cahaya di hatimu menyibak gelap
kehidupan yang dibelenggu keserakahan dan
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penindasan, “Ia datang kepada milik kepunyaanNya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak
menerima-Nya.” (Yohanes 1:11)
: (Menyanyikan KJ 81 : 3, 4, O DATANGLAH
IMANNUEL)

3.

O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah;
halaukanlah gelap seram
bayangan maut yang kejam.
Bersoraklah, hai Israel,
menyambut Sang Imanuel!

4.

O Kunci Daud, datanglah, gapura sorga bukalah;
tutuplah jalan seteru,
supaya s'lamat umat-Mu.
Bersoraklah, hai Israel,
menyambut Sang Imanuel.

PENGAKUAN DOSA
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
J
: (Menyanyikan PKJ 129 : 1, 2 KAU PERKASA
‘KU LEMAH)
1. Kau perkasa, ‘ku lemah, jauhkan ‘ku dari cela.
Hatiku amat tent’ram asal aku dekat pada-Mu.
Refrein:
Makin akrab pada-Mu Yesus, ini doaku:
Tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat pada-Mu.
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2. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam,
tangan siapa terentang?
Hanya Kau, Tuhan, hanya Engkau!
Refrein.
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : “Karena Allah tidak menetapkan kita untuk
ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan
oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati
untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah
kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.”
(1 Tesalonika 5:9-10)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
(Menyanyikan
PKJ 216 1,4 BERLIMPAH
SUKACITA DI HATIKU)
1. Berlimpah sukacita di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein:
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
------ Jemaat saling memberi salam damai -------5

4. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Kini tiada lagi penghukuman di hatiku,
tetap di hatiku!
Refrein.
PEMBERITAAN FIRMAN
(duduk)
 Doa Epiklese
 Pembacaan Alkitab: Yesaya 61:1-4 & 8-11
PF
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: 1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena
TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada
orang-orang sengsara, dan merawat orangorang yang remuk hati, untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan
kepada orang-orang yang terkurung kelepasan
dari penjara, 2 untuk memberitakan tahun
rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita,
untuk menghibur semua orang berkabung,
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untuk mengaruniakan kepada mereka
perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta
ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti
semangat
yang
pudar,
supaya
orang
menyebutkan mereka "pohon tarbantin
kebenaran",
"tanaman
TUHAN"
untuk
memperlihatkan keagungan-Nya. 4 Mereka akan

membangun reruntuhan yang sudah berabadabad, dan akan mendirikan kembali tempattempat yang sejak dahulu menjadi sunyi;
mereka akan membaharui kota-kota yang
runtuh, tempat-tempat yang telah turuntemurun menjadi sunyi.
8 Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, dan
membenci perampasan dan kecurangan; Aku
akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan
mengikat perjanjian abadi dengan kamu.
9 Keturunanmu akan terkenal di antara bangsabangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah
suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang
melihat mereka akan mengakui, bahwa mereka
adalah keturunan yang diberkati TUHAN. 10 Aku
bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersoraksorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan
pakaian
keselamatan
kepadaku
dan
menyelubungi aku dengan jubah kebenaran,
seperti pengantin laki-laki yang mengenakan
perhiasan kepala dan seperti pengantin
perempuan yang memakai perhiasannya.
11 Sebab seperti bumi memancarkan tumbuhtumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan
benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan
ALLAH akan menumbuhkan kebenaran dan
puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa.
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Pdt : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah
setiap orang yang menjadikan Firman Tuhan
sebagai pelita bagi kakinya dan suluh dalam
hidupnya.
J
: (Menyanyikan KC 140 Firman Tuhan Pelita
bagi kakiku)
Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan sebagai suluh pada jalanku.
Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku,
Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku.
 Fragmen
 Kotbah : CAHAYA DI TENGAH PENINDASAN
SAAT TEDUH
Kebaktian 1: PS Efrata
Kebaktian 2: PS Gema Kasih
Kebaktian 3: PS PDP
Kebaktian 4: PS Imanuel
PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Mari kita sambut Firman Tuhan dengan
mengikrarkan kepercayaan kita Seturut dengan
pengakuan iman Rasuli demikian: Aku
Percaya…
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TAYANGAN AKSI KASIH:
(duduk)
Rumah Singgah GKOI Jemaat Kasih Karunia SP
5 Gajah Mukti Sumatera Selatan
DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan,
“Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua
orang. Tuhan sudah dekat! Janganlah hendaknya
kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
ucapan syukur.” ( Filipi 4 : 5, 6)
J
: (Menyanyikan NKB 133 : 1, 2, 3, SYUKUR
PADA-MU YA ALLAH, bersamaan dengan
pengumpulan persembahan)
1. Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s’gala rahmat-Mu;
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
2. Syukur atas bunga mawar, harus, indah tak terp’ri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri.
Syukur atas suka-duka yang Kaub’ri tiap saat;
Dan Firman-Mulah pelita agar kami tak sesat.
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3. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra;
Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera.
Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah;
Syukur atas pengharapan kini dan selamanya!
Pnt : (Memanjatkan doa persembahan)
J
: (Menyanyikan nyanyian Tema)
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(berdiri)
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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 sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan
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.
J
: (menyanyikan)
Maranatha,
maranatha,
maranatha,
maranatha, maranatha. Amin, amin, amin.
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