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LITURGI
GKI GUNUNG SAHARI
“MENJADI SUNGGUH ILAHI, MENJADI SUNGGUH TAAT”
MINGGU ADVEN KE-1, 27 NOPEMBER 2016
DILAYANI OLEH
PDT. RISWAN PANGARIBUAN (Pk 06.00, 08.00 & 10.00)
PDT. ESAKATRI PARAHITA (Pk 17.00)
Pdt = Pendeta; Pnt = Penatua; J = Jemaat

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, “Kau Yang Lama Dinantikan”, KJ.
76, do=f, 3 ketuk)
1. Kau yang lama dinantikan,
Jurus‟lamat datanglah
agar kami Kausucikan, dari dosa dan cela!
Umat-Mu tetap Kautuntun,
Kau Harapan kami pun!
Bangsa dunia menunggu,
penghiburan kasih-Mu.
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- Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk
Penatua dan Pendeta.

2. Raja mulia, Kau lahir,
bagai anak yang lembut,
agar kami Kauajari kasih Kerajaan-Mu.
Pimpin kami oleh Roh-Mu,
hati pun perintahlah
dan demi kurban darah-Mu,
b‟rilah damai yang baka!
3. VOTUM
Pdt : Pertolongan dalam hidup dan dalam kebaktian kita
pada saat ini adalah dalam nama Tuhan, yang
menjadikan langit dan bumi!
J : (Menyanyikan refrein “Bila Kulihat Bintang
Gemerlapan”, KJ. 64, do=c, 4 ketuk)
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar, „Kau, Allahku!”
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar, „Kau, Allahku!”
4. SALAM
Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita, dan dari Tuhan Yesus, serta dari Roh Kudus,
menyertai Saudara sekalian!
J : Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
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5. KATA PEMBUKA
Pdt : Jemaat yang dikasihi Tuhan! Allah dan kehendakNya adalah satu!. Allah selalu menyatakan
kehendak-Nya dalam Firman dan Karya-Nya.
Ketika menaati kehendak Allah dalam perkataan
dan perbuatan-Nya, Kristus pun menyatakan hidup
Ilahi dalam hidup-Nya. Demikian juga, ketika
menaati kehendak Allah dalam perkataan dan
perbuatan, kita juga mempersaksikan hidup Ilahi
dalam hidup kita. Panggilan untuk menaati
kehendak Allah dan sekaligus dengan itu
mempersaksikan hidup Ilahi dalam hidup kita
adalah panggilan kita semua, umat-Nya, seperti
pinta Rasul Paulus, “kami meminta dengan sangat,
supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah,
yang memanggil kamu ke dalam Kerajaan dan
kemuliaan-Nya” (1 Tes 2:12).
6. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyanyikan, “Dia Kristus”, PKJ. 144, do=bes, 4
ketuk)
1. Dia Kristus, Imanuel, Raja Damai.
Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah.
Firman yang hidup, Terang dunia,
Benteng yang teguh, Batu Kes‟lamatan
Dia Kristus, Sang Penebus, Domba Allah.
Dia Jalan Kebenaran, dan hidup.
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Refrein:
Yesus, Yesus, Dia Kristus.
Yesus, Kristus, Dia Tuhan.
2. Dia Kristus, Sang Gembala dan Pembela.
Dia Kristus, Imam Agung tak bercela.
Pintu insani, Jalan ke sorga,
Hakim Rajani, Alfa dan Omega,
Dia Kristus, Raja kita, tak „kan goyah.
Dia Kristus, Allah kita s‟lamanya!.
Refrein:
Yesus, Yesus, Dia Kristus.
Yesus, Kristus, Dia Tuhan.
7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (memberi kesempatan kepada jemaat untuk
mengaku dosanya secara pribadi dalam doanya
masing-masing, ... dan setelah itu mengakhirinya
dengan kata) ... Amin!
8. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “Meski
Tak layak Diriku”, KJ. 27, do=es, 6 ketuk)
1. Meski tak layak diriku,
tetapi kar‟na darah-Mu.
dan kar‟na Kau memanggilku,
„ku datang, Yesus, pada-Mu.
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2 Sebagaimana adanyajiwaku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya,
‟ku datang, Tuhan, pada-Mu.
(Berdiri)
9. BERITA ANUGERAH
Pdt : Berita anugerah kita dengar dari YESAYA 54:10,
“Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan
bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak
akan beranjak dari padamu dan perjanjian damaiKu tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang
mengasihani engkau”.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J : Syukur kepada Allah!
10. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyatakan syukur dan tekad hidup barunya,
dengan menyanyikan, “’Ku Berserah Kepada
Allahku”, NKB 128, do=bes, 4 ketuk))
1. „Ku berserah kepada Allahku
di darat pun di laut menderu.
Tiap detik tak berhenti,
Bapa sorgawi t‟rus menjagaku.
Refrein:
„Ku tahu benar, „ku dipegang erat,
di gunung tinggi dan samudera;
Di taufan g‟lap, „ku di dekap,
Bapa sorgawi t‟rus menjagaku.
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(Jemaat saling bersalaman dan saling ucapkan,
”Salam Damai!”)
3. Kepada Tuhan aku berserah,
di gua singa, saat disesah.
Dalam erang atau senang,
Bapa sorgawi t‟rus menjagaku.
Refrein:
„Ku tahu benar, „ku dipegang erat,
di gunung tinggi dan samudera;
Di taufan g‟lap, „ku didekap,
Bapa sorgawi t‟rus menjagaku.
(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
Pdt : Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut MATIUS 24:36-44
(membacakannya)
36
“Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang
pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak,
dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri."
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37

J

“Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak
Manusia. 38Sebab sebagaimana mereka pada
zaman sebelum air bah itu makan dan minum,
kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh
masuk ke dalam bahtera, 39dan mereka tidak tahu
akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan
melenyapkan mereka semua, demikian pulalah
halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
40
Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan
ditinggalkan; 41kalau ada dua orang perempuan
sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan
dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42Karena
itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada
hari mana Tuhanmu datang.
43
Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu
pada waktu mana pada malam hari pencuri akan
datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak
akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44Sebab
itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak
Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga”.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman
Allah dan yang melakukannya di dalam hidupnya.
Maranatha!
: (Menyanyikan) Maranatha (3x).

13. TAYANGAN VIDEO CLIP
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14. KOTBAH
Pdt : (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema:
“Menjadi Sungguh Ilahi, Menjadi Sungguh Taat”)
15. SAAT HENING
16. PADUAN SUARA
(06.00) Adoramus
(08.00) Angelic Kids 1

(10.00) Kidung Agung
(17.00) Glorificamus

17. 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.
(duduk)
18. TAYANGAN AKSI KASIH
19. DOA SYAFAAT
Pdt : (berdoa-syafaat, dan diakhiri dengan mengucapkan
“Doa Bapa Kami”)
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III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
20. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan
kita, firman Tuhan dari 1 TESALONIKA 5:18
yang berkata, “Mengucap syukurlah dalam segala
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu”.
21. NYANYIAN JEMAAT
J : (Sementara
menyanyikan,
“Apalah
Arti
Ibadahmu”, PKJ. 264, do=f, 4 ketuk, memberikan
persembahannya, melalui kantong persembahan
yang diedarkan)
1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada rela sujud dan sungkur?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada hati tulus dan syukur?
Refrein:
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.
Ibadah sejati, kasihilah sesamamu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
2. Marilah ikut melayani orang berkeluh,
agar iman tetap kuat serta teguh.
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan,
persembahan yang berkenan bagi Tuhan.
Refrein.
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3. Berbahagia orang yang hidup beribadah,
yang melayani orang susah dan lemah
dan penuh kasih menolong orang yang terbeban;

itulah tanggung jawab orang beriman.
Refrein.
(Berdiri)
22. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
23. NYANYIAN JEMAAT
J : (Menyanyikan, “Taat, Setia, Bertekad Yang Bulat”,
NKB 207, do=e, 6 ketuk)
1. Taat, setia, bertekad yang bulat,
itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat,
kami ‟kan angkat perang bagimu.
Refrein:
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Kristuslah Raja serta Penebus!
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2. Taat, setia, teguh bersekutu,
dengan Engkau ya, Pemimpin besar.
Kar‟na penuh kasih sayang pada-Mu,
kami sedikit pun tidak gentar.
Refrein:
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Kristuslah Raja serta Penebus!
24. PENGUTUSAN
Pdt : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!.
J : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Pdt : Jadilah
terang-Nya
yang
mengenyahkan
kegelapan!.
J : Syukur kepada Allah.
Pdt : Terpujilah Tuhan!.
J : Kini dan selamanya.
25. BERKAT
Pdt : (Menyampaikan berkat)
J : (Menyanyikan) Maranatha 5x, Amin 3x.

“Orang jahat taat karena takut;
Orang baik taat karena kasih”
(Augustine)
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