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TATA KEBAKTIAN KAMIS PUTIH
GKI GUNUNG SAHARI
Kamis, 24 Maret 2016 Pk. 19.00 WIB

“Kasih Yang Melayani”
Pdt. Febe Oriana Hermanto
- Saat teduh /doa pribadi.
- Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam ibadah).

PANGGILAN BERIBADAH
(berdiri)
Pnt : Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang
melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah
tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan! Kiranya Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, memberkati engkau dari
Sion. (Mazmur 134:1-3)
J
: (menyambut simbol kehadiran Allah dalam pujian KJ.
4:1,5,6 “HAI MARI SEMBAH”)
1. Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyian syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah
5. Umat-Mu lemah dan dari debu,
tetap memegang janji-Mu teguh.
Kasih setia-Mu berlimpah terus,
ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!
6. Ya Mahabesar, kekal kasih-Mu;
malaikat memb'ri pujian merdu,
pun kami, mahluk-Mu kecil dan lemah,
mengangkat pujian serta menyembah.
VOTUM DAN SALAM
(berdiri)
PF : Kebaktian Kamis Putih ini berlangsung di dalam pertolongan
Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya!
J
: (menyanyikan) Amin-Amin-Amin.
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PF : Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus
Kristus beserta saudara-saudara!
J
: Dan beserta dengan saudara juga!
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Para murid menjadi saksi bagaimana pada malam itu Yesus
Sang Guru mengambil rupa seorang hamba yang melayani. Ia
bangkit dan menanggalkan jubah-Nya, kemudian mengambil
sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggang-Nya. Ia
menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh
kaki murid-murid-Nya. Tidak hanya itu, Yesus pun menyeka
kaki itu dengan kain yang terikat di pinggang-Nya. (lihat
Yohanes 13). Yesus yang adalah Guru dan Tuhan saja mau
melayani para murid dengan kerendahan hati bagaimana
dengan kita? Adakah kita telah saling melayani satu dengan
yang lainnya? Bukankah Tuhan Yesus memberikan perintah
bagi para murid bahwa keteladananNya mendatangkan
kewajiban bagi kita untuk melakukannya yang sama pada yang
lain!
J
: (menyanyikan)
KUINGIN MENGHAYATI
KJ. 158:1,3
1. 'Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku.
Semoga kudapati, ya Yesus, rahmat-Mu!
Beban kesalahanku membuatku lelah;
Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah!
3. Waktu yang Kauberikan terbuang olehku;
tidak kuperhatikan nasihat sabda-Mu.
Jiwaku menderita dan berkeluh-kesah;
O Sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah!
PENGAKUAN DOSA
PF : (Memimpin Jemaat menaikkan doa pengakuan dosa)

(duduk)

NYANYIAN PENYESALAN
J
: (Menyanyikan)

(duduk)
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BILA KURENUNGKAN DOSAKU
PKJ. 37:1,2
1. Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,
yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,
Refrein:
Kasih sayang-Mu perlindunganku.
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu.
2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma
Refrein.
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Berbahagilah setiap orang yang tinggal di dalam Kristus sebab
Ia berfirman “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku
tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya” (Yohanes 15:7). Untuk itu
marilah kita bersukacita sebab kasih Kristus telah
mempersekutukan
kita
dalam
kematian-Nya
serta
kebangkitan-Nya. Demikianlah berita anugrah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya sambil
menyanyian SALAM DAMAI)
Bersukacitalah selalu
tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunanNya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
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PF : Hanya oleh kasih-Nya yang besarlah kita merayakan anugerah
keselamatan. Untuk itu mari kita pujikan NKB. 125:1,2
“KUDENGAR PANGGILAN TUHAN”
1. ‘Ku dengar panggilan Tuhan,
‘ku dengar panggilan Tuhan,
‘ku dengar panggilan Tuhan:
“Pikul salib, ikutlah Aku!”
Refrein:
Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia,
aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus, Tuhanku
2. ‘Ku mau ikut walau sukar,
‘ku mau ikut walau sukar,
‘ku mau ikut walau sukar:
‘kan ‘ku ikut Dia s’lamanya.
Refrein.
DOA PELAYANAN FIRMAN
PF : (memimpin doa Jemaat)

(duduk)

PEMBACAAN ALKITAB
PF : Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut
Yohanes pasal 13 ayat 1s/d17 dan 31 s/d 35, sebagai berikut :
1 Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah
tahu, bahwa saat-Nya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini
kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridNya demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada
kesudahannya. 2 Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah
membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon,
untuk mengkhianati Dia. 3 Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah
menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang
dari Allah dan kembali kepada Allah. 4 Lalu bangunlah Yesus dan
menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan
mengikatkannya pada pinggang-Nya, 5 kemudian Ia menuangkan
air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki muridmurid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada
pinggang-Nya itu. 6 Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata
Petrus kepada-Nya: "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?"
7 Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang Kuperbuat, engkau tidak
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tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." 8 Kata
Petrus kepada-Nya: "Engkau tidak akan membasuh kakiku
sampai selama-lamanya." Jawab Yesus: "Jikalau Aku tidak
membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku." 9
Kata Simon Petrus kepada-Nya: "Tuhan, jangan hanya kakiku
saja, tetapi juga tangan dan kepalaku!" 10 Kata Yesus kepadanya:
"Barangsiapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain
membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga
kamu sudah bersih, hanya tidak semua." 11 Sebab Ia tahu, siapa
yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata: "Tidak semua
kamu bersih." 12 Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia
mengenakan pakaian-Nya dan kembali ke tempat-Nya. Lalu Ia
berkata kepada mereka: "Mengertikah kamu apa yang telah
Kuperbuat kepadamu? 13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan,
dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. 14
Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan
Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu; 15
sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya
kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu.
16 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah
lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada
dia yang mengutusnya. 17 Jikalau kamu tahu semua ini, maka
berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya.
31 Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus: "Sekarang Anak
Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. 32
Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan
mempermuliakan Dia juga di dalam diri-Nya, dan akan
mempermuliakan Dia dengan segera. 33 Hai anak-anak-Ku, hanya
seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari
Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang
Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang,
demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu.
34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya
kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu
demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35 Dengan demikian
semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah
setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan memelihara dalam
hatinya, Hosiana!
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J

: Hosiana (3x)

 Kotbah : “Kasih Yang Melayani”
 Saat teduh
 Pengisi Pujian : Sdr. Leodet dkk
Pengakuan Iman
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa
kini dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada
baptisan kita menurut Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya...
Doa Syafaat
PF : (Memimpin doa syafaat)

(duduk)

PERSEMBAHAN
Pnt : Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah
mengasihi kamu, dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
(Efesus 5:2)
J : (menyanyikan)
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 diberkatiNya,
namun yang terbaik dimintaNya.
Walaupun tak besar talentamu,
b’ri yang terbaik kepada Tuhanmu.
2. Sanjungan dunia jauhkanlah
dan jangan ‘kau dengar godaannya.
Layani Tuhanmu dalam jerih
dalam hidupmu yang t’lah ‘kau beri.
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 : (memimpin doa persembahan)
Pengutusan dan Berkat
J
: (menyanyikan 2x)

(berdiri)

KASIH-NYA MENGUBAHKU
Kasih Yesus sungguh besar,
Telah s’lamatkan diriku,
Kasih Yesus kepadaku, membaharui hidupku
Ku tak lagi berdiam diri,
Ku mau hidup jadi saksi-Nya
Mengasihi, menghargai, mempedulikan sesama
Kasih Yesus kepadaku, telah mengubah hidupku.
Coda
Kasih-Nya ubah hidupku
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J
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:
:
:
:
:
:
:

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Allah sumber kebenaran memenuhi engkau dengan Damai
sejahtera dan oleh penyertaan Roh-Nya yang Kudus hidupmu
menyatakan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala
akal, kini dan selamanya. Hosiana!
: (menyanyikan) Hosiana 5x, Amin 3x.

