LITURGI
KEBAKTIAN BINA IMAN WARGA GEREJA (BIWG)
GKI GUNUNG SAHARI
“DIPANGGIL UNTUK MEMILIH”
MINGGU VI SESUDAH EPIFANI, 12 FEBRUARI 2017
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, “Angkatlah Hatimu Pada Tuhan”,
PKJ 4, do=f, 4 ketuk)
1. Angkatlah hatimu pada Tuhan
bunyikan kecapi dan menari
Jangan lupa bawa persembahan
mari, kawan, ajak teman, bersama menyembah
Refrein:
Sorak, sorak, sorak, haleluya!
Mari, mari, mari, nyanyilah!
Puji Tuhan yang Mahakudus
Mari, kawan, ajak teman, bernyanyilah terus
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- Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk Penatua
dan Pendeta

2. Janganlah mengaku anak Tuhan
jika engkau mengeraskan hati
Jadilah pelaku firman Tuhan
mari, kawan, ajak teman, bersama menyembah.
Refrein.
3. VOTUM
Pdt : Pertolongan dalam hidup kita dan dalam kebaktian
Bina Iman Warga Gereja saat ini hanyalah dalam nama
Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.
J
: (Menyanyikan) Amin, Amin, Amin.
4. SALAM
Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara
sekalian!
J
: Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
5. KATA PEMBUKA
Pdt : Jemaat yang dikasihi Tuhan! Tema kebaktian kita
pada hari ini, adalah “Dipanggil Untuk Memilih”.
Hidup kita adalah hidup mengikut Kristus. Kristus
selalu memilih apa yang baik, yang berkenan dan
yang sempurna kepada Allah. Melalui pilihan3

pilihan dalam hidup-Nya, Kristus telah memuliakan
Allah Bapa-Nya. Semoga hidup Kristus memanggil
kita juga untuk memuliakan Dia yang termulia di
atas segala nama, melalui setiap pilihan yang kita
lakukan setiap saat di dalam hidup kita.
6. NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyanyikan, “Nama Yesus Termulia”, PKJ 184,
do=a, 4 ketuk)
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
‘ku puji, ‘ku sembah, Raja alam semesta
Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan kes’lamatan
kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan
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7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (memanjatkan doa Pengakuan Dosa)
8. NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “Dosa
Dunia Hapuslah”, PKJ 38, do=c, 4 ketuk)
1. Dosa dunia hapuslah, oleh kasih-Nya yang kudus
Aku pun dibasuh-Nya, oleh darah-Nya yang kudus
Tak binasa jiwaku, kar’na kasih-Nya penuh
Yesus Kristus Tuhanku, jadi Jurus’lamatku
2. Kasih Tuhan yang kudus, tidak mudah kupahami
Kasih Tuhan padaku, amat luas dan lebarlah
Rindu hatiku penuh, jadi hamba Tuhanku
Kuberikan hidupku, kini dan selamanya
(Berdiri)
9. BERITA ANUGERAH
Pdt : Berita anugerah kita dengar dari YESAYA 38:17b,
“Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang
kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan
segala dosaku jauh dari hadapan-Mu”. Demikianlah
berita anugerah dari Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
(Sambil menyanyikan lagu, ”Salam Damai”, Jemaat
saling bersalaman)
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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 Tu…han ba…gi…mu
10. NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyatakan tekad hidup barunya, dengan
menyanyikan, “Ada Damai Sejahtera Allah”, PKJ
203, do=f, 4 ketuk)
1. Ada damai sejaht’ra Allah,
ada damai sejaht’ra Allah
Ada damai sejaht’ra Allah di hatiku
Ada damai sejaht’ra Allah,
ada damai sejaht’ra Allah
Ada damai sejaht’ra Allah di hatiku
5. Nama Tuhan kumuliakan,
’ku memuliakan nama Tuhan
’ku memuliakan nama Tuhan di hatiku
’Ku memuliakan nama Tuhan,
’ku memuliakan nama Tuhan
’Ku memuliakan nama Tuhan di hatiku
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(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 : Nas bacaan BIWG diambil dari MATIUS 4:1-11
(kemudian membacakannya).
1
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun
untuk dicobai Iblis. 2 Dan setelah berpuasa empat puluh
hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. 3
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada-Nya:
"Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batubatu ini menjadi roti." 4 Tetapi Yesus menjawab: "Ada
tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari
setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
5
Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan
menempatkan Dia di bubungan Bait Allah, 6 lalu berkata
kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diriMu ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia
akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka
akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakiMu jangan terantuk kepada batu." 7 Yesus berkata
kepadanya: "Ada pula tertulis: Janganlah engkau
mencobai Tuhan, Allahmu!" 8 Dan Iblis membawa-Nya
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J

pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan
memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia
dengan kemegahannya, 9 dan berkata kepada-Nya:
"Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud
menyembah aku." 10 Maka berkatalah Yesus kepadanya:
"Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus
menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia
sajalah engkau berbakti!" 11 Lalu Iblis meninggalkan Dia,
dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Demikianlah
pembacaan
Firman
Tuhan!.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah
dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya!
: (Menyanyikan) Haleluya (3x).

13. KOTBAH
Pdt : (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema:
DIPANGGIL UNTUK MEMILIH)
14. SAAT HENING
15. PUJIAN
(06.00) Kolintang 1
(10.00) Biduan Sion

(08.00) Kidung Agung
(17.00) PDP

16. 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 percaya kita!
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J

: Aku percaya … dst.

17. DOA SYAFAAT
Pdt : (berdoa-syafaat)
III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan
kita, firman Tuhan dari MAZMUR 111:1 yang
berkata, “Aku mau bersyukur kepada TUHAN
dengan segenap hati, dalam lingkungan orangorang benar dan dalam jemaah”.
19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Sementara menyanyikan, “Pakailah Seluruh
Hidupku”, PKJ 153, do=g, 3 ketuk, memberikan
persembahannya, melalui kantong persembahan
yang diedarkan)
1. Pakailah seluruh hidupmu, dalam ladang dunia
Tiap harta dan talentamu, pergunakan bagi-Nya
Refrein:
Berkat Tuhan tersedia,
bagi orang yang meminta
Dia tahu yang ‘kau butuhkan,
kini dan selamanya
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2. Sungguh banyak waktu terbuang,
untuk hal yang tak perlu
Tuhan banyak beri peluang
menyalurkan karsamu
Refrein.
3. Ingatlah akan Penciptamu
pada masa hidup*mu
Sebelum tiba hari Tuhan*
persembahkan karyamu
Refrein.
*dimodifikasi

(Berdiri)
20. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus.
J
: Amin.
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
21. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan, “Tuhan Mengutus Kita”, PKJ
185, do=f, 4 ketuk)
1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap
Meski dihina serta dilanda duka
harus melayani dengan sepenuh
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Refrein:
Dengan senang, dengan senang
marilah kita melayani umat-Nya
Dengan senang, dengan senang
berarti kita memuliakan nama-Nya
3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh
Meski dihina serta dilanda duka
harus melayani dengan sepenuh
Refrein.
5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk melawat orang terbelenggu
Meski dihina serta dilanda duka
Harus melayani dengan sepenuh
Refrein.
22. PENGUTUSAN
Pdt : 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.
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23. BERKAT
Pdt : (Menyampaikan berkat)
J
: (Menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x
(Duduk)
24. SAAT TEDUH

“Engkau bebas untuk memilih pilihanmu
tapi engkau tidak bebas untuk memilih akibatnya”
(Anonim)
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