Minggu, 08 Mei 2016
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB

“Semua Adalah Satu”
GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/8 Jakarta Pusat

KEBAKTIAN UMUM GKI GUNUNG SAHARI
Minggu, 08 Mei 2016
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB

“Semu a Ad alah S atu ”
Pdt. David Sudarto
I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
Pnt : “Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus,
hai segenap batinku!” (Mazmur 103:1).
SUCI, SUCI, SUCI
KJ. 2 : 1, 4
Syair: Holy, Holy, Holy, Reginald Heber 1826, terjemahan Yamuger 1978
Lagu: John Bacchus Dykes 1861

do=d, 4 ketuk.
1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
4. Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa!
Patut Kau dipuji seluruh karya-Mu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
1.2. Votum dan Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Yang
menjadikan langit dan bumi, Yang memelihara kasih setiaNya sampai selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN 3x.
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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
1.3. Kata Pembuka
PF : Karya besar Tuhan Yesus Kristus adalah pemulihan
hubungan sehingga sebuah persekutuan menjadi tercipta.
Persekutuan umat dengan Allah, persekutuan umat dengan
sesama dan seluruh ciptaan adalah karya agung Tuhan
Yesus. Roh yang menyala di dalam Tuhan Yesus adalah Roh
pemersatu bukan roh perusak, permusuhan atau pemecah
belah. Dalam Roh Tuhan Yesus Kristus, semua adalah satu !
DALAM ROH YESUS KRISTUS
NKB. 191:1-2.
Syair dan lagu: They’ll Know We Are Christians by Our Love / We Are One in the Spirit; Peter Scholtes,
Terjemahan: H. A. Pandopo,
Hak Cipta: F. E. L. Publication

la=g, 2ketuk.
1. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
mendoakan semua jadi satu kelak.
Refrein:
Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya
dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
2. Kita jalan bersama bergandengan erat,
kita jalan bersama bergandengan erat,
menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
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DALAM DUNIA PENUH KERUSUHAN
KJ. 260:1-2.
Syair dan lagu: H. A. Pandopo, 1980

la=fis, 4 ketuk.
1. Dalam dunia penuh kerusuhan,
di tengah kemelut permusuhan
datanglah Kerajaan-Mu;
di Gereja yang harus bersatu,
agar nyata manusia baru,
datanglah Kerajaan-Mu!
Refrein:
Datanglah, datanglah,
datanglah, Kerajaan-Mu!
2. Memerangi gelap kemiskinan,
menyinarkan terang keadilan
datanglah Kerajaan-Mu;
di lautan, di gunung, di ladang
dan di bandar, di pasar, di jalan
datanglah Kerajaan-Mu!
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
PF : “dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan
diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga,
sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib
Kristus.” (Kolose 1:20) “Dan Ia adalah pendamaian untuk
segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga
untuk dosa seluruh dunia.” (1 Yohanes 2:2).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya
sambil menyanyikan SALAM DAMAI)
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Bersukacitalah selalu
tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunan-Nya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu,
Itu kehendak Tuhan bagimu,
Itu kehendak Tuhan bagimu.
PF : “dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan
diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga,
sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib
Kristus.” (Kolose 1:20). Memelihara kesatuan, adalah
memelihara karya Kristus !
DALAM ROH YESUS KRISTUS
NKB. 191:3-4
Syair dan lagu: They’ll Know We Are Christians by Our Love / We Are One in the Spirit; Peter Scholtes,
Terjemahan: H. A. Pandopo,
Hak Cipta: F. E. L. Publication

la= g, 2 ketuk.
3. Kita bahu-membahu melayani terus,
kita bahu-membahu melayani terus,
kita saling membela dalam kasih kudus.
Refrein:
Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya
dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
4. Puji Bapa sorgawi, Pemberi kurnia!
Puji Bapa sorgawi, Pemberi kurnia!
Puji Roh, Pemersatu dalam kasih baka!
Refrein.
-------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
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II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 16:1634.
16 Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu,
kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang
mempunyai roh tenung; dengan tenungan-tenungannya tuantuannya memperoleh penghasilan besar. 17 Ia mengikuti Paulus
dan kami dari belakang sambil berseru, katanya: "Orang-orang
ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka
memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." 18 Hal itu
dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus
tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata
kepada roh itu: "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh
engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah
roh itu. 19 Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, bahwa
harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka
menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar
untuk menghadap penguasa. 20 Setelah mereka membawa
keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah
mereka, katanya: "Orang-orang ini mengacau kota kita ini,
karena mereka orang Yahudi, 21 dan mereka mengajarkan adat
istiadat, yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya
atau menurutinya." 22 Juga orang banyak bangkit menentang
mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh
mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera
mereka. 23 Setelah mereka berkali-kali didera, mereka
dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan
untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24 Sesuai
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dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke
ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki
mereka dalam pasungan yang kuat. 25 Tetapi kira-kira tengah
malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian
kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan
mereka. 26 Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga
terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka
semua. 27 Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan
melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya
hendak membunuh diri, karena ia menyangka, bahwa orangorang hukuman itu telah melarikan diri. 28 Tetapi Paulus
berseru dengan suara nyaring, katanya: "Jangan celakakan
dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini!" 29 Kepala
penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan
dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30
Ia mengantar mereka ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan,
apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?" 31 Jawab
mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau
akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." 32 Lalu mereka
memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua
orang yang ada di rumahnya. 33 Pada jam itu juga kepala
penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka.
Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34
Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan
makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira, bahwa ia
dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
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2.3. Mazmur Tanggapan: 97:1-3.
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Tuhan adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorak.
Tuhan adalah Raja! Biarlah banyak pulau bersukacita.
1. Api menjalar didapan-Nya,
dan lawan-lawan Tuhan dihanguskan-Nya.
Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya keadilan,
hukum dasar tahta-Nya.
Refrein.
2. Dunia diterangi kilat-Nya.
Bumi melihatnya dan jadi gemetar
dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapan-Nya,
di hadapan Tuhan semesta alam.
Refrein.
3. Langit wartakan keadilan,
dan s’gala bangsa lihat kemuliaan-Nya.
Semua orang yang berbakti pada patung buatan,
akan malu tak mendapatkan berkat.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Wahyu 22:12-21.
12 "Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upahKu untuk membalaskan kepada setiap orang menurut
perbuatannya. 13 Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama
dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir." 14
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan
memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk
melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. 15 Tetapi anjing8

anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orangorang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap
orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di
luar. 16 "Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk
memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi
jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud,
bintang timur yang gilang-gemilang." 17 Roh dan pengantin
perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang
mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan
barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa
yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan
cuma-cuma! 18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang
mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika
seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan
ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetakamalapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 19 Dan jikalau
seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari
kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari
pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di
dalam kitab ini." 20 Ia yang memberi kesaksian tentang
semuanya ini, berfirman: "Ya, Aku datang segera!" Amin,
datanglah, Tuhan Yesus! 21 Kasih karunia Tuhan Yesus
menyertai kamu sekalian! Amin.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF

: Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Yohanes 17:20-26.

Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga
untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan
mereka; 21 supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti
Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar
mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa
Engkaulah yang telah mengutus Aku. 22 Dan Aku telah
memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan
20
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PF
J

kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita
adalah satu: 23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku
supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu,
bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau
mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku. 24 Ya
Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada, mereka juga
berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau
berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku
yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah
mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. 25 Ya Bapa yang adil,
memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal
Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah
mengutus Aku; 26 dan Aku telah memberitahukan nama-Mu
kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya
kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka
dan Aku di dalam mereka."
: Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan memeliharanya.
Haleluya!
: (menyanyikan) Haleluya (3x)

2.6. Khotbah : “Semua Adalah Satu !”
2.7. Saat Hening
2.8. Persembahan Pujian

Kebaktian I
: Kolintang 2
Kebaktian II - III : PS. PDP
Kebaktian IV
: Ensamble Remaja

2.9. 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…
2.10. Doa Syafaat
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas, karena
kita menerima cinta dan anugerah Allah. Beryukur adalah
sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. “Janganlah
hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai
sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Filipi
4:6-7).
SEKARANG B’RI SYUKUR
KJ. 287b:1-3
Syair: Nun danket alle Gott / Now Thank We All Our God, Martin Rinckart, 1636,
Terjemahan: Yamuger, 1977, berdasarkan Amsal Yesus Sirakh 50:22-23,
Lagu: Johann Cruger, 1647 (disederhanakan)

do=f, 4 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.
2. Yang Mahamulia memb’rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita.
Kasih-Nya tak terp’ri mengasuh anak-Nya.
tolongan-Nya besar – seluas dunia!
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)
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Nyanyian Pengutusan
DUNIA DALAM RAWA PAYA
KJ. 343:1-2
Syair: I. S. Kijne (1899 – 1970) dengan perubahan,
Lagu: Tradisional Wales

do=g, 4 ketuk.
1. Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus.
Kristen, manakah cahaya Injil kudus?
Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita:
Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus.
2. Bangunkan persekutuan sidang Jemaat
dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat.
Satu Sabda berkuasa mempersatukan bahasa
sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat.
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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