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“Jadi lah Penu rut - Penu rut Alla h ”
GEREJA KRISTEN INDONESIA
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KEBAKTIAN UMUM GKI GUNUNG SAHARI

“Jadilah Penurut-Penurut Allah”
MINGGU 2 BULAN SENI, 09 Agustus 2015 – Nuansa Bali
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB
Pdt. Merry R. Malau
I. PERHIMPUNAN
(berdiri)
1.1. Ajakan
Pnt : “Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan
TUHAN yang menjadikan kita.” (Mazmur 95:6).
MARI MASUK KE RUMAH-NYA
PKJ. 18 (2X)
Syair: Nyoman Yohanes
Lagu: Gerhad Gerre

do = f, 4 ketuk.
Mari masuk ke rumah-Nya!
Mari masuk ke rumah-Nya, ke rumah-Nya!
Tuhan menunggu di rumah-Nya!
Tuhan menunggu di rumah-Nya!
Tuhan menunggu, Tuhan menunggu
kita masuk ke rumah-Nya.
1.2. Votum dan Salam:
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Yang
menjadikan langit dan bumi ,Yang memelihara kasih setia-Nya
sampai selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN 3x.
PF : 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
PF : Jadilah penurut-penurut Allah ! Menjadi penurut Allah
sesungguhnya bukan hanya sebuah tema kebaktian hari ini,
namun adalah tema kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di
sepanjang waktu. “Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah,
seperti anak-anak yang kekasih,” (Efesus 5:1). Untuk menjadi
penurut-penurut Allah di bumi ini, setiap kita memiliki
tantangannya sendiri. Saudara-saudara kita, murid-murid
Kristus di Bali dan sebagai orang Bali, mereka memiliki
berbagai tantangan. Melawan godaan, adalah bagian
perjuangan anak-anak Allah sebagai manusia, bagian Allah
selalu memberi pertolongan.
LAWANLAH GODAAN
KJ. 436, Dinyanyikan versi Pentatonik Bali, 218:1-2
Syair dan lagu KJ: Yield Not to Temptation, Horatio R. Palmer, 1868,
Terjemahan: Yamuger, 1984

do = as, 6 ketuk (2x3)
1. Lawanlah godaan, s’lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein:
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang
2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;
tindakanmu tulus tiada bercela:
junjung kebenaran, hidup dalam t’rang,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
DARI KUNGKUNGAN MALAM GELAP
NKB.10:2-3.
Syair: Out of My Bondage, Sorrow and Night / Jesus, I Come; William T. Sleeper
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI, 1990
Lagu: George C. Stebbins

do = g, 6 ketuk.
Bait 2 :
Dari hidupku yang bercela, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam t’rang mulia, Yesus, ‘ku datanglah.
Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh
dan ku tinggalkan susah, keluh, Yesus, ‘ku datanglah.
Bait 3 :
Dari gelisah, angkuh, sesat, Yesus,Tuhan,’ku datanglah;
masuk ke dalam naungan berkat, Yesus, ‘ku datanglah.
Dari kecewa, hati sendu, masuk ke dalam t’rang kasih-Mu
dan sukacita pun milikku, Yesus, ‘ku datanglah.
1.5. Berita Anugerah
PF : “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang
dosanya ditutupi!. Berbahagialah manusia, yang kesalahannya
tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!”
(Mazmur 32:1-2).
J

Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
PERUBAHAN BESAR
PKJ. 239:1-2
Syair dan lagu: What a Wonderful Change / Since Jesus Came Into My Heart, R. H. Daniel, 1914,
Terjemahan: Yamuger, 1999

do = a, 4 ketuk.
1. Perubahan besar di kehidupanku
sejak Yesus di hatiku;
di jiwaku bersinar terang yang cerlang
sejak Yesus di hatiku.
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Refrein:
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
jiwaku bergemar bagai ombak besar
sejak Yesus di hatiku.
--------------------------------BERSALAM-SALAMAN--------------------------2. Aku tobat, kembali ke jalan benar
sejak Yesus di hatiku;
dan dosaku dihapus, jiwaku segar
sejak Yesus di hatiku.
Refrein.
----------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab 2 Samuel 18:5-15, 31-33.
Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai,
demikian: "Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan
lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar, ketika raja
memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai
Absalom. 6 Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang
Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. 7 Tentara
Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada
hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat: dua
puluh ribu orang tewas. 8 Kemudian pertempuran meluas dari
sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih
banyak orang di antara tentara dari pada yang dimakan pedang
pada hari itu. 9 Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang
Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu
lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar,
tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia
tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang
dikendarainya berlari terus. 10 Seseorang melihatnya, lalu
memberitahu Yoab, katanya: "Aku melihat Absalom tergantung
pada pohon tarbantin." 11 Yoab berkata kepada orang yang
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memberitahu kepadanya itu: "Apa? Jika engkau melihatnya,
mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu
juga? Maka selayaknya aku memberi engkau sepuluh syikal
perak dan satu ikat pinggang." 12 Tetapi orang itu berkata kepada
Yoab: "Sekalipun aku mendapat seribu syikal perak di telapak
tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan
telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada
Abisai dan kepada Itai, katanya: Lindungilah Absalom orang
muda itu, karena aku. 13 Sebaliknya, jika aku mencabut
nyawanya dengan khianat tidak ada sesuatupun yang tinggal
tersembunyi kepada raja--maka engkau akan menjauhkan diri."
14 Tetapi Yoab berkata: "Aku tidak mau membuang-buang waktu
dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah tiga lembing dalam
tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih
hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. 15 Kemudian
sepuluh bujang, pembawa senjata Yoab, mengelilingi Absalom,
lalu memukul dan membunuh dia. 31 Maka datanglah orang
Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu: "Tuanku raja mendapat kabar
yang baik, sebab TUHAN telah memberi keadilan kepadamu pada
hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang
yang bangkit menentang tuanku." 32 Tetapi bertanyalah raja
kepada orang Etiopia itu: "Selamatkah Absalom, orang muda
itu?" Jawab orang Etiopia itu: "Biarlah seperti orang muda itu
musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang
tuanku untuk berbuat jahat." 33 Maka terkejutlah raja dan dengan
sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan
beginilah perkataannya sambil berjalan: "Anakku Absalom,
anakku, anakku Absalom! Ah, kalau aku mati menggantikan
engkau, Absalom, anakku, anakku!"
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Mazmur Tanggapan
Mazmur 130
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan bersama
jemaat).
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Dari jurang yang dalam, berseru ‘ku pada-Mu, ya Tuhan!
Berseru ‘ku pada-Mu dari jurang yang dalam
1. Ya, Tuhan dengarkanlah suaraku!
Biarlah telingamu b’ri perhatian.
Kepada suara permohonanku.
O, dengarkanlah suaraku, ya Tuhan!
Refrein.
2. Jika Kau terus mengingat kesalahan
Tuhan, siapakah yang dapat bertahan ?
Tapi padamulah pengampunan,
supaya ya Engkau ditakuti orang.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Efesus 4:25-5:2.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang
kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26 Apabila
kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah
matahari terbenam, sebelum padam amarahmu 27 dan janganlah
beri kesempatan kepada Iblis. 28 Orang yang mencuri, janganlah
ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan
pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat
membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi
pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. 30
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31 Segala
kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala
kejahatan. 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap
yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
25

Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak
yang kekasih 2 dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus
Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri1
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Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum
bagi Allah.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.4. Bacaan III
PF : Bacaan ketiga, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes
6:35, 41-51.
35 Kata Yesus kepada mereka: "Akulah roti hidup; barangsiapa
datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi. 41 Maka bersungutsungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan:
"Akulah roti yang telah turun dari sorga." 42 Kata mereka:
"Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal?
Bagaimana Ia dapat berkata: Aku telah turun dari sorga?" 43
Jawab Yesus kepada mereka: "Jangan kamu bersungut-sungut. 44
Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia
tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan
Kubangkitkan pada akhir zaman. 45 Ada tertulis dalam kitab
nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap
orang, yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari
Bapa, datang kepada-Ku. 46 Hal itu tidak berarti, bahwa ada
orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah,
Dialah yang telah melihat Bapa. 47 Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup yang
kekal. 48 Akulah roti hidup. 49 Nenek moyangmu telah makan
manna di padang gurun dan mereka telah mati. 50 Inilah roti yang
turun dari sorga: Barangsiapa makan dari padanya, ia tidak akan
mati. 51 Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau
seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan
roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan
untuk hidup dunia."
PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia
adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan
memeliharanya. Haleluya!
J
: (menyanyikan) Haleluya 3x.
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2.5. Khotbah : “Jadilah Penurut-Penurut Allah”
2.6. Saat Hening






Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

PS. Gema Kasih
PS. Glorificamus
Ensamble Anak
PS. Angelic Kids 2

2.7. Pengakuan Iman
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah
kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
2.8. Doa Syafaat
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas, karena kita
menerima cinta dan anugerah Allah yang melimpah. Beryukur
juga adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia.
Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman
Tuhan:“Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak
tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah
kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan
hormat dan takut.” (Ibrani 12:28).
SEKARANG B’RI SYUKUR
KJ. 287b:1, 3.
Syair : Nun danket alle Gott/Now Thank We All Our God, Martin Rinckart 1636,
Terj. Yamuger 1977, berdasarkan Amsal Yesus Sirakh 50:22-23
Lagu : Johann Crüger 1647 (disederhanakan)

do = f, ketuk.
1. Sekarang b’ri syukur, hai hati, mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib’ri-Nya kita pun anug’rah dan berkat
yang tak terbilang, t’rus semula dan tetap.
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3. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi
Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi.
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
sekarang dan terus selama-lamanya!
3.2. Doa Syukur

(berdiri)
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Nyanyian Pengutusan
Pnt : “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang
sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala
terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena
pertukaran.”(Yakobus.1:17).

INDAHNYA INDONESIA
Lirik dan Lagu: Ferdinand Alexander (Pemenang Lomba Cipta Lagu Tema Bulan Seni 2015)

do = D, 4 ketuk

MM = 92
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4.2. Pengutusan
PF : 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.
4.3. Berkat
PF : 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 5x. Amin 3x.
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