KEBAKTIAN UMUM GKI GUNUNG SAHARI

“Tulus Menanggapi Panggilan-Nya”
MINGGU ADVEN I, 29 NOVEMBER 2015
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 WIB
Pdt. Lucia D. Widjaja – GKI Samanhudi
Pk. 17.00 WIB
Pdt. Cordelia Gunawan – GKI Puri Indah
Penatua menyalakan satu Lilin, tanda memasuki Minggu
Adven pertama.

PANGGILAN MEMASUKI PERSEKUTUAN

(berdiri)

Pnt : Satu lilin telah menyala, tanda bahwa Adven telah
menjemput. Ada iman dan harap di untai dalam waktu
dan doa, menantikan hadirnya Sang Raja Damai. Saat
ini kita mempersembahkan hati dan diri untuk Sang
Ilahi, Raja Dunia ini. Dialah raja atas segala bangsa,
pemelihara segala suku-suku bangsa. Marilah,
bangkitlah, kita naikkan puji bagi Dia
J

: (menyanyikan KJ. 4 : 1-2)

(Penatua dan Pendeta memasuki ruang kebaktian)
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HAI MARI SEMBAH
KJ. 4 : 1-2

1. Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah !
2. Hai masyurkanlah keagungan-Nya;
cahaya terang itu jubah-Nya.
Gemuruh suara-Nya di awan kelam;
berjalanlah Dia di badai kencang.

VOTUM - SALAM

(berdiri)

PF : Kebaktian minggu Adven pertama ini, berlangsung
dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus.
J

: (menyanyikan) Amin, Amin, Amin.

PF : Diberkatilah saudara-saudara yang datang di dalam
nama Tuhan, Tuhan menyertai saudara.
J

: Dan menyertai saudara juga.

SAPA PEMBUKA PERSEKUTUAN

(duduk)

PF : “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang
memilih kamu, dan Aku telah menetapkan kamu,
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan
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buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada
Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu”.
(Yohanes 15 : 16)
J

: (menyanyikan KJ. 85 : 1-2)
KU SONGSONG BAGAIMANA
KJ. 85 : 1-2
1. Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datang-Mu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
supaya kuyakini tujuan janji-Mu.
2. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu;
‘ku ikut mengelukan Dikau dihatiku.
Kunyanyi Hosiana, ya Raja, tolonglah!
Pada-Mulah kiranya hamba-Mu berserah.

DOA PENGAKUAN DOSA

(duduk)

PF : Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau
memperhatikan kami?
J

: Kami adalah ciptaan-Mu yang
mementingkan diri kami sendiri.

egois

dan

PF : Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau rela
meninggalkan kemuliaan-Mu demi kami?
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J

: Kami adalah umat-Mu yang tidak setia, dengan
panggilan kami, di hadapan-Mu.

PF : Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau
menjenguk kami di dunia manusia yang saling
mengasingkan ?
J

: Kami adalah pelaku-pelaku dosa yang menikmati
kasih-Mu, sekaligus juga mengabaikan-Nya.

PF : Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau rela
mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi kami?
J

: Kami adalah pribadi-pribadi, yang cenderung
melipat tangan kami, dan membiarkannya terus
bersih, karena tidak bersedia menaggapi
panggilan-Mu.

PF : Ya Allah, ampunilah kami, tebus dan terimalah kami
dalam anugerah-Mu. Ya Kristus berilah kami
kesempatan untuk, meneladan pada pengorbanan-Mu.
Ya Roh Kudus gerakkanlah hati kami, untuk dengan
tulus menanggapi panggilan-Mu di dunia ini. Amin.
NYANYIAN PENYESALAN
J

(duduk)

: (menyanyikan NKB. 14 : 1-3)
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JADILAH, TUHAN, KEHENDAKMU!
NKB. 14 : 1-3
1. Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
Kaulah Penjunan, ‘ku tanahnya.
Bentuklah aku sesuka-Mu,
‘kan kunantikan dan berserah.
2. Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
Tiliklah aku dan ujilah.
Sucikan hati, pikiranku
dan di depan-Mu ‘ku menyembah.
3. Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
Tolong, ya Tuhan, ‘ku yang lemah!
Segala kuasa di tangan-Mu;
jamahlah aku, sembuhkanlah!

BERITA ANUGERAH

(berdiri)

PF : “Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang
sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang
meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang,
yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa;
tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang
bersalah dari hukum...” (Keluaran 34 : 6-7).
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J

: Terpujilah Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya.
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NYANYIAN SUKACITA
J

(berdiri)

: (menyanyikan PKJ. 239 : 1-3)
PERUBAHAN BESAR
PKJ. 239 : 1-3

1. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di
hatiku; di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak
Yesus di hatiku.
Refrein:
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku
bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku
(Jemaat bersalaman dengan saling mengucapkan “Salam
Damai”)
2. Aku tobat, kembali ke jalan benar sejak Yesus di
hatiku; dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus
di hatiku. Refrein.
3. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di
hatiku; aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus
di hatiku. Refrein.
SAPA FIRMAN TUHAN

(duduk)

 Doa Epiklesis
 Pembacaan Alkitab:
PF : Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil
Lukas 1 : 26-38.
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Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat
Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan
seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama
perawan itu Maria. 28 Ketika malaikat itu masuk ke
rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang
dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29 Maria terkejut
mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam
hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata malaikat itu
kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau
beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang
anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah
Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan
kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, 33 dan Ia
akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan
berkesudahan." 34 Kata Maria kepada malaikat itu:
"Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum
bersuami?" 35 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh
Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang
Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang
akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36
Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang
mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya
dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut
mandul itu. 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba
Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu
malaikat itu meninggalkan dia.
26
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PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Maranatha!
J : (menyanyikan) Maranatha – Maranatha –
Maranatha.
 Drama Minggu Adven I
 Kotbah: “Tulus Menanggapi Panggilan-Nya”
 Saat Teduh: Keb. I - II
: PS. Kidung Agung
Keb. III - IV : PS. Angelic Kids 1
PENGAKUAN IMAN RASULI

(berdiri)

Pnt : Saudara-saudara yang di kasihi Tuhan, pada minggu
Adven pertama ini, marilah kita menghayati kembali
kehadiran Kristus, dan menghayati kedatangan-Nya
kembali. Bersatu dengan gereja-Nya yang kudus, di
segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan
iman kita demikian: Aku percaya……
TAYANGAN AKSI KASIH NATAL
DOA SYAFAAT

(duduk)

PF : (menaikkan doa syafaat)
AKTA SYUKUR UMAT

(duduk)

Pnt : Marilah kita melayani Dia dengan ungkapan syukur
yang kita nyatakan lewat persembahan yang kita
hantarkan
kehadapan-Nya.
Hendaklah
kita
menyatakan syukur itu sambil mengingat Firman-Nya
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yang menuliskan: “Setiap orang harus membawa
persembahan menurut kemampuannya sesuai dengan
banyaknya rezeki yang diberikan TUHAN Allahmu
kepadanya”. (Ulangan 16 : 16b-17) – Alkitab versi BIS
(sementara persembahan di kumpulkan)
J

: (menyanyikan NKB. 126 : 1-3)
TUHAN MEMANGGILMU
NKB. 126 : 1-3
1. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah;
“Apa pun yang terbaik, ya b’rikanlah!”
Dan jangan kau kejar hormat semu,
muliakan saja Yesus, Tuhanmu.
Refrein :
Tiap karya diberkati-Nya,
namun yang terbaik diminta-Nya.
Walau pun tak besar talentamu,
b’ri yang terbaik kepada Tuhanmu.
2. Sanjungan dunia jauhkanlah
dan jangan kaudengar godaannya.
Layani Tuhanmu dalam jerih
dalam hidupmu yang t’lah kauberi.
Refrein.
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3. Hari terakhir pun makin dekat,
mantapkan langkahmu, jangan sesat.
Sungguhlah janji-Nya, takkan lenyap,
bahwa mahkota milikmu tetap.
Refrein.
DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (menaikkan doa persembahan)

(berdiri)

NYANYIAN PENGUTUSAN
Pnt : Jemaat Tuhan, songsonglah Masa Raya Adven ini
dengan penuh pengharapan, tanggapilah panggilanNya untuk menjadi saksi Injil-Nya. Damai sejahtera di
tengah dunia bagi kebesaran dan kemuliaan Kristus.
J

: (menyanyikan PKJ. 267)
DAMAI DI DUNIA
PKJ. 267
Damai di dunia dan kitalah dutanya.
Damai sejahtera, amalkanlah maknanya,
Allah, Bapa kita, kita anak-Nya,
rukun bersaudara penuh bahagia.
Damai di dunia dan inilah saatnya.
Ucapkan ikrarmu, jalankan perintah-Nya,
setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya.
Damai di dunia, kini dan selamanya.
Kini dan selamanya.
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PENGUTUSAN DAN BERKAT

(berdiri)

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.

PF : Sekarang terimalah Berkat Tuhan: “Kiranya damai
Tuhan menjadi damai kita, dan kasih Tuhan menjadi
kasih kita – dan anugerahNya menyertai kita dari
sekarang ini sampai selama-lamanya”
J

: (menyanyikan) Maranatha (5x), Amin (3x)
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