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Pnt : Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap
hatiku,
J : di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu.
Pnt : Aku hendak sujud ke arah Bait-Mu yang kudus
J : dan memuji nama-Mu,
Pnt : oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu;
J : sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala
sesuatu.
Pnt : Pada hari aku berseru, Engkaupun menjawab aku,
J : Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
(Mazmur 138:1-3)
(Jemaat menyanyikan KJ. 64:1,2 “BILA KULIHAT BINTANG
GEMERLAPAN”, dan prosesi pelayan kebaktian memasuki ruang
ibadah)


Lonceng berdentang 3 kali

1. Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.
2

Refrein:
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
2. Ya Tuhanku, pabila kurenungkan
pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun: bagiku dicurahkan
oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.
Refrein.
Votum dan Salam
Pdt : Pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa Pencipta
langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selamalamanya.
J : (menyanyikan) AMIN – AMIN - AMIN
Pdt : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di
dalam nama Tuhan.
J : Salam Sejahtera bagimu juga.
Kata Pembuka
-dudukPdt : Sebagai gereja kita mengucap syukur, oleh karena
panggilan Allah yang dinyatakan melalui Gereja-Nya 25
tahun yang lalu kepada hamba-Nya boleh tetap
terpelihara sampai saat ini. Kalau bukan Tuhan yang
beranugerah siapa yang dapat memeliharanya, dan kalau
bukan Tuhan yang berencana, siapakah yang dapat
menjalaninya. Maka marilah kita bersyukur seperti yang
dikatakan Daud: "Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena
kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat,
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dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan bagiku,
betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah! Betapa besar
jumlahnya! Jika aku mau menghitungnya, itu lebih
banyak dari pada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja
aku bersama-sama Engkau." (Mazmur 139:14, 17,18)
: (menyanyikan) PKJ. 184:1,2 “NAMA YESUS TERMULIA”
1. Nama Yesus termulia di atas segala nama,
agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
2. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu,
suruh hamba yang setia kerja dan bertekun.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
kupuji, kusembah Raja alam semesta.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan

Pengakuan Dosa
Kebaktian I : Pdt. Merry R. Malau
Kebaktian II : Ibu Kristina Simaremare
Kebaktian III : Pdt. Em. Anthoinette E. Winata
Kebaktian IV : Pdt. Febe O. Hermanto
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(Jemaat menyambut dengan nyanyian PKJ. 199:1,2 “DULU ‘KU
TERTINDIH DOSA”)
1. Dulu ‘ku tertindih dosa, oleh malu terbeban.
Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku oleh-Nya.
Refrein:
Dijamah, ‘ku dijamah! Meluap suka citaku!
Tuhan Yesus menjamahku; diriku ciptaan baru.
2. Saat kuterima Yesus, jadi baru diriku.
Tak ‘ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya.
Refrein.
Berita Anugerah
-berdiriPdt : Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan.
J
: Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
Pdt : Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut.
J : Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku ?
Pdt : Lebih baik berlindung pada TUHAN
J : dari pada percaya kepada manusia.
Pdt : Lebih baik berlindung pada TUHAN
J : dari pada percaya kepada para bangsawan.
Pdt : Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh,
J : tetapi TUHAN menolong aku.
Pdt : Tuhan telah menghajar aku dengan keras,
J : tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
Pdt : Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah
menjawab aku
J : dan telah menjadi keselamatanku.
Pdt : Inilah hari yang dijadikan TUHAN,
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: marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenaNya!
(Maz 118:5,6,8,9,13,18,21,24)
Pdt : Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
J : Syukur kepada Allah
(Jemaat menyanyikan “SALAM DAMAI”, sambil memberikan
salam satu kepada yang lain)
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai
Kar'na kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu.
Itu kehendak Tuhan bagimu.
Itu kehendak Tuhan bagimu.
-duduk-

(Pdt. Suta Prawira dan Keluarga menyanyikan pujian “KASIH
SETIA TUHAN”)
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KASIH SETIA TUHAN
DO : c
Arranger: Ferdinand A. S.

Composer: Judea Prawira
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Jemaat berdiri:
Besar kasih-Mu pada kami sejak kami Kau cipta
dari semula sampai kini bersama umat-Mu melayani-Mu.
Kuatkan kami, pimpinlah kami, berikan kami cinta yang tulus.
Berkati kami sucikan kami agar umat-Mu merasakan kasih-Mu
Refrein:
Kau Allah yang dimuliakan kasih dan setia-Mu ‘tuk selamanya
Engkau anugerahkan pengampunan
dari tiap perbuatan dan kesalahan
Kau Allah yang dimuliakan, Kasih dan setiamu ‘tuk selamanya
Kuasa yang kekal slalu melingkup agar slamat di bumi
Pemberitaan Firman
-dudukPdt : (Memanjatkan doa epiklese dan dilanjutkan dengan
Pembacaan Alkitab Pengkotbah 4:7-12)
Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda
Tuhan dan memelihara dalam hati-Nya.
J : (Jemaat menyanyikan PKJ. 255 “FIRMAN-MU
KUPEGANG SELALU”)
Firman-Mu kupegang selalu, saat duka saat senang.
Jalan hidup yang akan datang
tangan Tuhan yang memegang.
Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku,
firman-Mu kupegang selalu,
sayap-Mu tempat berteduh.
Firman-Mu, Tuhan, kupegang s’lalu.
Hilanglah keraguanku!
Bila hatiku rasa susah, pada-Mu aku berserah,
firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku.
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Kotbah : Tali Tiga Lembar Tidak Mudah Diputuskan
Saat Teduh
Paduan Suara: Adoramus
Pengakuan Iman Rasuli
-berdiriPnt : 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……
Tayangan
Doa Syafaat
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

-duduk:
:
:
:

Pdt. Em. Flora Dharmawan
Pdt. Nurhayati Girsang
Pdt. David Sudarto
Pdt. Imanuel Kristo Mulyono

Pengucapan Syukur
Pnt : Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dan ingatlah
sabda-Nya: "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan
dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka
lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpahlimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan
air buah anggurnya." (Amsal 3: 9,10)
J

: (Jemaat menyanyikan PKJ. 277: 1-3 “SEKALIPUN DIRIKU
DAPAT BERKATA-KATA”, disertai dengan pengumpulan
persembahan)
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1. Sekalipun diriku dapat berkata-kata
dengan semua bahasa,
bahasa manusia dan bahasa malaikat,
ataupun yang lainnya,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
aku serupa gong yang menggema
dan canang yang gemerincing.
2. Sekalipun diriku memiliki karunia,
karunia bernubuat,
sekalipun diriku punya iman sempurna
untuk pindahkan gunung,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
3. Sekalipun diriku membagikan
semua harta yang kumiliki,
bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku,
dibakarpun ‘ku sudi,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku
Doa Persembahan
-berdiriPnt : (menaikkan doa Persembahan)
J : (menyanyikan PKJ. 212 “YA ALLAH, KASIH-MU BESAR”
dinyanyikan 2x)
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya.
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!
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Refrein:
Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu.
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
Pengutusan dan Berkat
Pdt : Kini 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
Pdt : Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan:
Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus
Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai
Saudara-saudara kini dan selamanya, Haleluya
J : Haleluya 5x, AMIN 3x
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Nama-Nama Tim Pengucapan Syukur:
Pendeta Pendamping : Pdt. Royandi Tanudjaya
Ketua
: Pnt. Johannes Dhartono
Sekretaris
: Bpk. Irwanto Hartono
Bendahara
: Pnt. Djefri Kristamulyana
Sie Konsumsi
: Pnt. Susi Anggraini Osmalik dan Tim
Publikasi
: Ibu Dina Isyana
Dokumentasi
: Bapak Budisantoso Kurniadi
Bapak Gunawan Rustandi
Sie Buku
: Pnt. Yulia
Ibu Dina Isyana
Bapak Rudy Umar
Majelis Jemaat Mengucap Terima Kasih :
- Tim Pengucapan Syukur 25 tahun Pelayanan Pdt. Suta
Prawira.
- Sdr. Ferdinand Alexander S. sebagai Arranger semua lagu-lagu
dalam Ibadah.
- Sdri. Judea Prawira Composser lagu Kasih Setia Tuhan.
- Sdri. Diah Novani Sukmawan sebagai Conductor Adoramus.
- Sdri. Novel, Sdri. Steffi, Sdr. Jordy dan Sdr. Seno sebagai Song
Leader.
- Paduan Suara Adoramus.
- Tim Musik.
- Bapak Budiono T. Muwarman Tim Sound Sistem.
- Dan seluruh jemaat GKI Gunung Sahari yang memungkinkan
terselenggaranya pengucapan syukur 25 tahun pelayanan ini
dengan lancar.
- Dan semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung
untuk kelancaran pengucapan syukur ini.
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