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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh patutlah kita
bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan
atas kehidupan kita! Walau kehidupan kita diwarnai
dengan kesalahan dan pelanggaran, Tuhan senantiasa
menyediakan pengampunan bagi kita yang bersedia
memohonan ampunan. Mari kita berdiri dan memuji Allah
yang Mahatinggi. Rayakan cinta-Nya yang menjamin hidup
kita dengan sukacita dan berkat!
MARILAH MEMUJI
PKJ. 23
Marilah memuji Allah Maha tinggi pada hari ini,
hari bahagia, karena besarlah kasih setia-Nya.
Dia mengasihi umat manusia.
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Hidup kita dijamin-Nya, suka-cita dilimpahkan.
Keluarga diberkati, umur panjang diberikan.
Puji syukur bagi-Mu atas penyertaan-Mu.
Nama-Mu kami puji untuk s'lama-lamanya.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit
dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
Jmt : Dan beserta saudara juga!
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
31
PF : Efesus 4:31-32 : “ Segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari
antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32Tetapi
hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh
kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di
dalam Kristus telah mengampuni kamu.”
LAUTAN RAHMAT ABADI
PKJ 133 ; 1, 2, 3
1. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih Ilahi,
biar anakMu berteduh di haribaan damai-Mu.
2. Engkau rahmani dan rahim, pembungkus jiwa yang sedih,
pengayom hati yang resah, pengasuh makhluk yang lemah.
3. Hati gelisah, tertekan, letih lesu, penuh beban,
bagaikan bunda Kau sentuh dengan sejuknya tangan-Mu.
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II.
PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
2.1. Doa memohon pengampunan, dan doa memohon
pertolongan Roh Kudus untuk menyambut anugerah
berupa sapaan-Nya melalui firman.
PF : Ya Bapa, saat ini kami datang mengakui segala dosa dan
pelanggaran yang sudah kami perbuat baik didalam
pikiran, perkataan maupun tingkah laku. Seringkali kami
berupaya untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran
kami. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha tahu,
bagaimana pun kami menutupi segala dosa dan
pelanggaran kami tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu.
Bapa, di dalam banyak kesempatan, kadang kami
mengeraskan hati kami, dan menahan pengampunan yang
seharusnya kami berikan pada sesama yang bersalah pada
kami. Kami enggan belajar dari teladan yang telah Engkau
beri. Ampunilah kami. Ajar kami untuk mau melembutkan
hati dan pikiran kami, bersedia memulihkan dan
dipulihkan, lewat pengampunan yang telah kami terima
dari-Mu dan yang kami berikan pada sesama. Di dalam
kemurahan-Mu, kami mohon.
Ya Bapa, Kiranya kami dibaharui oleh-Mu melalui Firman
Tuhan yang akan kami baca dan dengar. Kiranya Roh
Kudus menolong dan menutun agar kami mengerti pesan
Firman Tuhan. Kiranya Firman Tuhan menuntun kami
agar kami mampu menjadi pendengar dan pelaku Firman
Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin.
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2.2. Bacaan Alkitab : Matius 18: 21-35
(berdiri)
PF : (membacakan firman Tuhan................)
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian. Haleluya!
Jmt : (menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah
“Pengampunan Memulihkan Semua”

(duduk)

2.4. Saat Teduh
2.5. 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…
2.6. Doa Syafaat
(duduk)
PF : Ya Bapa, kami bersatu hari menaikkan syafaat kami. Bapa,
kiranya Engkau juga memberkati seluruh umat-Mu di
manapun berada dengan kesehatan, sukacita dan rejeki.
Mampukanlah umat-Mu agar hadir mendatangkan berkat
kepada sesama. Kiranya, Engaku menopang mereka yang
dalam
berbagai
pergumulan
agar
mampu
menyelesaikannya dengan baik.
Ya Bapa, berilah kekuatan dan kesehatan bagi setiap
tenaga medis yang berjuang untuk mengupayakan
pemulihan para pasien. Biarlah jeri lelah mereka juga
mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi mereka dan
para pasien. Kami mohon berkat-Mu juga untuk keluarga
mereka agar senantiasa dalam keadaan yang baik dan
sejahtera.
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Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin
agama agar senantiasa mengajarkan kasih dan kebaikan
serta perdamaian. Kiranya melalui mereka negeri kami
semakin baik dan damai.
Tolonglah, Bapa berkenan memulihkan bangsa dan negara
kami. Kiranya Bapa memberkati para pemimpin negeri ini
agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
dengan hikmat-Mu.
Bapa, kiranya setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai
dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami
untuk menjalani kehidupan kami sehari hari. Didalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat Tuhan, dengan hati yang penuh dengan syukur, mari
kita bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan
dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8: 12 &
14: ”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka
pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu
berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan
apa yang tidak ada padamu... Maka hendaklah sekarang ini
kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar
kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan
kamu, supaya ada keseimbangan.”
Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat diserahkan
secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah
anugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja, atau
Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkannya melalui
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transfer ke rekening gereja: BCA 391 300 2268 atau
Virtual Acc. 0717500 (nomor anggota) dengan berita:
Persembahan Kebaktian.
Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan
yang sudah terkumpul dengan menempatkannya dalam
amplop dan dimasukkan kedalam kotak persembahan
yang ada di gereja setiap hari.
Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari Maybank
supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan.
3.2. Doa Syukur
(berdiri)
Pnt : Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan
hati dan pengampunan-Mu di dalam hidup kami. Kiranya
kami juga dapat menyatakan syukur kami atas
pengampunan yang telah Engkau berikan, dengan berani
melepaskan maaf kepada sesama kami. Dan dengan
rendah hati kami bawa persembahan syukur kami dalam
bentuk materi ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan
memakainya untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu,
khususnya di tengah masa pandemi ini. Di dalam Kristus,
Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Pengantar Pengutusan
PF : Hayatilah kasih dan pengampunan Kristus bagimu,
dengan bersedia meminta maaf dan melepaskan maaf pada
sesamamu. Mari hidup di dalam persekutuan yang saling
mengampuni, memulihkan, agar kasih Tuhan nyata dalam
hidupmu dan sesama. Mintalah Tuhan menjadikan kita
sebagai jalan berkat-Nya bagi setiap orang yang risau dan
penat.
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4.2. Lagu Pengutusan
DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT
NKB 200 : 1, 2, 3
1. Di jalan hidup yang lebar,
sempit orang sedih mengerang.
Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang!
Refrein :
Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat.
2. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya,
pengampunan-Nya penuh.
Orang ‘kan datang ‘pabila engkau menjadi saksi teguh.
Refrein.
3. Seperti Tuhan memb’ri padamu dan mengasihi dikau,
b’ri bantuanmu di mana perlu,
Yesus mengutus engkau!
Refrein.
4.3. Berkat
PF : Terimalah berkat dari 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.” AMIN.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.
(Jemaat duduk dan kembali bersaat teduh)
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