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LITURGI BINA IMAN WARGA GEREJA
GKI GUNUNG SAHARI
“KELUARGA YANG BERBAGI WAKTU YANG
BERKUALITAS”
MINGGU KE-3 BULAN KELUARGA, 18 OKTOBER 2015
1. PERSIAPAN
-

Organis/pianis mengalunkan lagu-lagu gerejawi
Saat teduh/doa pribadi
Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam kebaktian)
Penegasan pokok-pokok penting warta jemaat (tepat pada jam kebaktian)

I. JEMAAT BERHIMPUN
(Berdiri)
2. PROSESI DENGAN NYANYIAN PROSESI
J : (Menyanyikan, “Tuhanku Yesus”, KJ. 19, do=es, 2 ketuk)
1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya,
Allah dan Manusia,
Kau kukasihi, Kau Junjunganku,
Bahagiaku yang baka.
- Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk Penatua dan
Pendeta

3. Indah t’rang surya, indah sinar bulan,
alam bintang yang megah;
Jauh lebih indah, Yesus, terang-Mu
di sorga dan di dunia.
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3. VOTUM
Pdt : Pertolongan dalam hidup kita dan dalam kebaktian saat
ini senantiasa adalah dalam nama Tuhan, yang
menjadikan langit dan bumi.
J : (Menyanyikan) Amin, amin, amin.
4. SALAM
Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara
sekalian!
J : Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
5. KATA PEMBUKA
Pdt : Jemaat yang dikasihi Tuhan! Tema kebaktian kita pada
hari ini, adalah “Keluarga Yang Berbagi Waktu Yang
Berkualitas”. Mengasihi memang tak mungkin tanpa
memberi memberi waktu. Bukan memberi sembarang
waktu, bukan juga memberi sisa-sisa waktu, melainkan
memberi waktu yang khusus hanya bagi orang yang
kita kasihi. Waktu berkualitas dapat menguatkan relasi
dengan dan membahagiakan kekasih dalam keluarga.
Semoga berbagi waktu yang berkualitas menjadi cara
kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan kekasih kita
dalam keluarga.
6. NYANYIAN TEMA
J : (menyanyikan, “Tuhan
Dunia”, Lanny Simon)

Pemimpin

Keluarga

dan

1. Serasa manisnya cinta
penuh harapan indah-indah
untuk membentuk satu keluarga
sebuah keluarga bahagia
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Ternyata tak s’lalu indah
penuh problema tak terduga
O Tuhan, tolong sempurnakanlah
setiap keluarga
Refrein:
Kami bersujud kepada Tuhan
Dialah Penasihat ajaib
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal
Raja damai bagi keluarga
2. Serasa manisnya dunia
penuh harapan indah-indah
hidup tenang di khatulistiwa
alam permai Indonesia
Ternyata tak s’lalu indah
penuh problema tak terduga
O Tuhan, tolong sempurnakanlah
Indonesia tercinta
Refrein:
Kami bersujud kepada Tuhan
Dialah Penasihat ajaib
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal
Raja damai bagi keluarga
Coda:
Raja damai di Indonesia
7. PENGAKUAN DOSA
Pst : (dipanjatkan oleh:
06.00 : Pasutri Tobias Ryan dan Viony Tjandra
08.00 : Pasutri Widiarto dan Aully (Ay Lie)
10.00 : Pasutri Anthony dan Cindy
17.00 : Pasutri Denny dan Ivone)
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8. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “Tuhanku,
Bila Hati Kawanku”, KJ 467, do=as, 4 ketuk)
1. Tuhanku, bila hati kawanku,
terluka oleh tingkah ujarku
terluka oleh tingkah ujarku
dan kehendakku jadi panduku,
ampunilah!
2. Jikalau tuturku tak semena,
dan aku tolak orang berkesah
pikiran dan tuturku bercela
ampunilah!
3. Dan hari ini aku bersembah
serta pada-Mu, Bapa, berserah
berikan daku kasih-Mu mesra
ampunilah!
(Berdiri)
9. BERITA ANUGERAH
Pdt : Berita anugerah kita dengar dari, “Sesungguhnya,
penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku;
Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang
kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala
dosaku jauh dari hadapan-Mu” (YESAYA 38:17).
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
10. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyatakan tekad hidup barunya, dengan
menyanyikan, “Ya Tuhan, Tiap Jam”, KJ 457, do=as,
3 ketuk)
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1. Ya Tuhan, tiap jam, ‘ku memerlukan-Mu
Engkaulah yang memb’ri, sejahtera penuh
Refrein:
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah!
(Jemaat saling bersalaman dan saling ucapkan,
”Salam Damai!”)
4. Ya Tuhan, tiap jam, ajarkan maksud-Mu
B’ri janji-Mu genap, di dalam hidupku
Refrein:
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah!
(Duduk)

II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
Pdt : (Berdoa mohon pertolongan Roh Kudus) ... Kami
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.
12. PEMBACAAN ALKITAB
a. Bacaan Pertama (Para Suami=S)
06.00 : Rudy Simatupang
10.00 : Budiawan Tojib

08.00 : Budiawan Atmadja
17.00 : Agus Hutagalung

Pst S : Bacaan pertama diambil dari PENGKOTBAH 3:111 (kemudian membacakannya).
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J

31 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun
di bawah langit ada waktunya. 2 Ada waktu untuk
lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk
menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam; 3
ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk
menyembuhkan; ada waktu untuk merombak, ada
waktu untuk membangun; 4 ada waktu untuk
menangis, ada waktu untuk tertawa; ada waktu untuk
meratap; ada waktu untuk menari; 5 ada waktu untuk
membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan
batu; ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk
menahan diri dari memeluk; 6 ada waktu untuk
mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi; ada waktu
untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang; 7 ada
waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit; ada
waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara;
8
ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk
membenci; ada waktu untuk perang, ada waktu untuk
damai. 9 Apakah untung pekerja dari yang
dikerjakannya dengan berjerih payah? 10 Aku telah
melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anakanak manusia untuk melelahkan dirinya. 11 Ia
membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan
Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi
manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang
dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

b. Mazmur Tanggapan
Pnt : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
saling berbalasan membaca MAZMUR 90:9-12!
Pnt : Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu,
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J
Pnt
J
Pnt
J
Pnt
J
Pnt
J

: kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti
keluh.
: Masa hidup kami tujuh puluh tahun
: dan jika kami kuat, delapan puluh tahun
: dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan;
: sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang
lenyap.
: Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu
: dan takut kepada gemas-Mu?
: Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
: hingga kami beroleh hati yang bijaksana.

c. Bacaan Kedua (Para Istri=I)
06.00 : Endang
10.00 : Elsye

08.00 : Sulsana
17.00 : Ferra Pangabean

Pst I : Bacaan kedua diambil dari EFESUS 5:15-21
(kemudian membacakannya).
515 Karena itu, perhatikanlah dengan saksama,
bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif, 16 dan pergunakanlah waktu
yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17 Sebab itu
janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya
kamu mengerti kehendak Tuhan. 18 Dan janganlah
kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu
penuh dengan Roh, 19 dan berkata-katalah seorang
kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian
dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi
Tuhan dengan segenap hati. 20 Ucaplah syukur
senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita
Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita 21 dan
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J

rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di
dalam takut akan Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

d. Bacaan Ketiga
Pdt : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus
menurut
MARKUS
13:33-36
(membacakannya)
1333 "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu
tidak tahu bilamanakah waktunya tiba. 34 Dan halnya
sama seperti seorang yang bepergian, yang
meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung
jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing
dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu
supaya berjaga-jaga. 35 Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu
pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau
larut malam, atau pagi-pagi buta, 36 supaya kalau ia
tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman
Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya.
Haleluya!
J : (Menyanyikan) Haleluya (3x).
13. KOTBAH
Pdt : (Menyampaikan Bina Iman Warga Gereja, dengan
tema: “Keluarga Yang Berbagi Waktu Yang
berkualitas”)
14. SAAT HENING
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15. PUJIAN
(06.00) Gita Kalvari
(08.00) Kidung Agung

(10.00) Persekutuan Doa Pagi
(17.00) Gema Kasih

16. PENGAKUAN IMAN
Pnt : Marilah, sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan
di segala zaman, kita mengingat dan mengucapkan
ulang Pengakuan Iman Rasuli sebagai pengakuan iman
kita!
J : Aku percaya … dst.
17. DOA SYAFAAT
Pdt : (berdoa-syafaat)

III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan kita,
firman Tuhan dari YEREMIA 33:11 yang berkata,
“Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah
TUHAN, Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam,
sebab TUHAN itu baik, bahwasanya untuk selamalamanya kasih setia-Nya!”.
19. NYANYIAN JEMAAT
J : (Sementara menyanyikan, “Mari Bersyukur Semua”,
KJ 291, do=d, 4 ketuk, memberikan persembahannya,
melalui kantong persembahan yang diedarkan)
1. Mari bersyukur semua,
atas kebajikan Tuhan!
Refrein:
Kasih perjanjian-Nya,
sungguh nyata selamanya.
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3. Umat-Nya dibebaskan-Nya
Untuk hidup bersejaht’ra
Refrein.
4. Dia yang mengingat kita
Dalam susah dan derita
Refrein.
5. Mari bersyukur semua
Atas kebajikan Tuhan!
Refrein.
(Berdiri)
20. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.

IV. PENGUTUSAN
21. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan,
“Pakailah
Waktu
Anug’rah
Tuhanmu”, NKB 211, do=es, 4 ketuk)
1. Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu
hidupmu singkat bagaikan kembang
Mana benda yang kekal di hidupmu?
hanyalah kasih tak akan lekang
Refrein:
Tiada yang baka di dalam dunia
s’gala yang indah pun akan lenyap
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus
sungguh bernilai dan tinggal tetap
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2. Janganlah sia-siakan waktumu
hibur dan tolonglah yang berkeluh
Biarlah lampumu t’rus bercahaya
muliakanlah Tuhan di hidupmu
Refrein.
22. PENGUTUSAN
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.
23. BERKAT
Pdt : (Menyampaikan berkat)
J : (Menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x
(Duduk)
24. SAAT TEDUH

You give presents with your presence alone
(Engkau memberi hadiah dengan kehadiranmu saja)
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