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UMAT BERHIMPUN
PERSIAPAN
Panggilan Beribadah
(berdiri)
Pnt : Saudara-saudara, marilah masuk ke rumah-Nya
dengan penuh sukacita. Firman Tuhan dalam Matius
22 : 14 menuliskan “Sebab banyak yang dipanggil,
tetapi sedikit yang dipilih." Kita tanggapi panggilan-Nya
dan kita syukuri pilihan-Nya. Bersama semua
pemercaya-Nya kita naikkan pujian kita.
HALELUYA! PUJILAH!
KJ. 1 : 1, 2
Refrein:
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup,
Bapa kekal!
1. Langit, buana, semesta patut memuji kuasa-Nya,
kar’na berkat-Nya tak henti limpah kasih-Nya
tak terperi
Refrein.
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2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang,
iringi puji dalam tembang!
Refrein.

Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus,
menyertai saudara sekalian.
Jem. : Dan beserta saudara juga.
Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman
Tuhan menuliskan bagi kita, “Kamu juga
termasuk di antara mereka, kamu yang telah
dipanggil menjadi milik Kristus.” (Roma 1 : 6).
Oleh karena itu marilah kita tanggapi
panggilan-Nya dengan hidup berpadanan
dengan panggilan tersebut. Menyatakan
Kristus dalam hidup kita.
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PUJILAH TUHAN,SANG RAJA
KJ. 10:1, 3, 5

1.

Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha mulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang bekaum, b'ri lah musik mu ber-gaung,
angkatlah puji –pujian!

3.

Pujilah Tuhan yang bijak menggubah
tubuhmu;
dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali engkau
oleh sayap-Nya terlindung.

5.

Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua mahluk bernapas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Maha Kudus!
Padukan suaramu: Amin.

Doa Pengakuan Dosa
Nyanyian Pengakuan Dosa
MESKI TAK LAYAK DIRIKU

1.

2.
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KJ. 27 : 1, 2, 5
Meski tak layak diriku, tetapi karna darah-Mu
Dan karna Kau memanggilku
‘ku datang, Yesus, pada-Mu
Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela,
Darah-Mulah pembasuhnya;
‘ku datang Tuhan, pada-Mu

5.

Sebagaimana janji-Mu
menyambut dan membasuhku,
ya Anakdomba yang kudus,
'ku datang kini pada-Mu.

Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt : Bagi setiap kita yang menanggapi panggilan
Allah dan terbuka terhadap anugerah-Nya.
Firman Tuhan bagi kita, “Dan mereka yang
ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga
dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya,
mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka
yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga
dimuliakan-Nya.” (Roma 8 : 30)
Pdt : Demikianlah Berita Anugrah Dari Tuhan!
Jem. : Syukur kepada Allah!

1.

DI SALIB YESUS DI KALVARI
KJ. 34 :1, 3
Di salib Yesus di Kalvari
kus’rahkan dosaku yang keji.
Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya!
Refrein :
Puji, puji nama-Nya! Puji, puji nama-Nya!
Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya!
----------------------SALAM DAMAI---------------5

3.

Darah-Nya sumber hayat baka;
aku dibasuh di dalamnya
dan t’rus dijaga tak bercela. Puji namanya!
Refrein.

PELAYANAN FIRMAN
Doa memohon penyertaan Roh Kudus.

(duduk)

Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran
19 : 2-8
2 Setelah mereka berangkat dari Rafidim,
tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu
mereka berkemah di padang gurun; orang
Israel berkemah di sana di depan gunung itu. 3
Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan
TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya:
"Beginilah kaukatakan kepada keturunan
Yakub dan kauberitakan kepada orang Israel: 4
Kamu sendiri telah melihat apa yang
Kulakukan kepada orang Mesir, dan
bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas
sayap rajawali dan membawa kamu kepadaKu. 5 Jadi sekarang, jika kamu sungguhsungguh mendengarkan firman-Ku dan
berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu
akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri
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dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang
empunya seluruh bumi. 6 Kamu akan menjadi
bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang
kudus. Inilah semuanya firman yang harus
kaukatakan kepada orang Israel." 7 Lalu
datanglah Musa dan memanggil para tua-tua
bangsa itu dan membawa ke depan mereka
segala firman yang diperintahkan TUHAN
kepadanya. 8 Seluruh bangsa itu menjawab
bersama-sama: "Segala yang difirmankan
TUHAN akan kami lakukan." Lalu Musa pun
menyampaikan jawab bangsa itu kepada
TUHAN.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
Antar Bacaan : Mazmur 100
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, seluruh bumi memuji.
Sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya-pun kekal.
1. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan
sukacita. Datanglah kehadapan-Nya, datanglah
dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah, Allah.

7

Dia yang menjadikan, punya Dialah kita,
kawanan domba gembalaan-Nya.
Refrein.
2. Masuklah lewat pintu gerbang-Nya, masuklah dengan
nyanyian syukur, kedalam pelataran-Nya dengan
puji-pujian, bersyukur dan puji nama-Nya. Karna
Tuhan itu baik kasih setia-Nya kekal, kesetiaan-Nya
turun temurun.
Refrein.
Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 5:1-8
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita
hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 Oleh Dia kita juga
beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia
ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita
bermegah dalam pengharapan akan menerima
kemuliaan Allah. 3 Dan bukan hanya itu saja. Kita
malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu
menimbulkan ketekunan, 4 dan ketekunan
menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan
pengharapan. 5 Dan pengharapan tidak
mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan
di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah
1
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dikaruniakan kepada kita. 6 Karena waktu kita masih
lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang
durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang
yang benar--tetapi mungkin untuk orang yang baik
8 Akan tetapi Allah
ada orang yang berani mati--.
menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih
berdosa.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 9:35-10 : 8-23.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua
kota dan desa; Ia mengajar dalam rumahrumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan
Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan
kelemahan.
8 Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah
orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah
setan-setan. Kamu telah memperolehnya
dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula
dengan cuma-cuma. 9 Janganlah kamu
membawa emas atau perak atau tembaga
35
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dalam ikat pinggangmu. 10 Janganlah kamu
membawa bekal dalam perjalanan, janganlah
kamu membawa baju dua helai, kasut atau
tongkat, sebab seorang pekerja patut
mendapat upahnya. 11 Apabila kamu masuk
kota atau desa, carilah di situ seorang yang
layak dan tinggallah padanya sampai kamu
berangkat. 12 Apabila kamu masuk rumah
orang, berilah salam kepada mereka. 13 Jika
mereka layak menerimanya, salammu itu
turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu
kembali kepadamu. 14 Dan apabila seorang
tidak menerima kamu dan tidak mendengar
perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah
rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya
dari kakimu. 15 Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah
Sodom dan Gomora akan lebih ringan
tanggungannya dari pada kota itu." 16 "Lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengahtengah serigala, sebab itu hendaklah kamu
cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 17
Tetapi waspadalah terhadap semua orang;
karena ada yang akan menyerahkan kamu
kepada majelis agama dan mereka akan
menyesah kamu di rumah ibadatnya. 18 Dan
karena Aku, kamu akan digiring ke muka
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penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai
suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orangorang yang tidak mengenal Allah. 19 Apabila
mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu
kuatir akan bagaimana dan akan apa yang
harus kamu katakan, karena semuanya itu
akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu
juga. 20 Karena bukan kamu yang berkata-kata,
melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan
berkata-kata di dalam kamu. 21 Orang akan
menyerahkan saudaranya untuk dibunuh,
demikian juga seorang ayah akan anaknya.
Dan anak-anak akan memberontak terhadap
orang tuanya dan akan membunuh mereka.
22 Dan kamu akan dibenci semua orang oleh
karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan
sampai pada kesudahannya akan selamat.
23 Apabila mereka menganiaya kamu dalam
kota yang satu, larilah ke kota yang lain;
karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota
Israel, Anak Manusia sudah datang.
Pdt. : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
Haleluya !
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Jem. : (menyanyikan)
haleluya.

Haleluya,

haleluya,

Khotbah :

“Bersedia Dipilih Dan Diutus”
Saat Hening
Kebaktian I : VG. Gracia
Kebaktian II : PS. Kidung Agung
Kebaktian III : PS. Adoramus /
SDK PENABUR Inter. Kelapa Gading
Kebaktian IV : Angelic Kids 1
Pengakuan Iman Rasuli
(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
Pdt : (Memimpin Doa Syafaat)

(duduk)

PERSEMBAHAN SYUKUR
Ajakan Bersyukur !
Pnt : Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 : 5 menuliskan
: “Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai
12

batu hidup untuk pembangunan suatu rumah
rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk
mempersembahkan persembahan rohani yang
karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.”
Marilah kita bawa persembahan kita dengan
penuh sukacita.
TUHAN, BETAPA BANYAKNYA
KJ. 393:1-3
1.

Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi,
teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Refrein:
T’rima kasih, ya Tuhanku
atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.

2.

Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku;
berkat terindah ialah: ‘ku jadi anak-Mu.
Refrein.

3.

Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya:
hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
Refrein.

Doa Syukur
PENGUTUSAN DAN BERKAT
Lagu Pengutusan

(berdiri)
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MARS GUNSA
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2. Kita adalah jemaat GKI Gunsa,
beroleh kasih karunia di dalam Kristus.
Firman Tuhan jadikanlah penuntun kita,
agar bertindak rendah hati dan tulus.
Kita adalah gereja dan umat Allah,
Terpanggil untuk menjalankan perintah-Nya.
Hidup rukun damai di bumi Indonesia,
membangun masyarakat adil dan sejaht’ra.

Refrein.
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PENGUTUSAN
Pdt. : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jem. : Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus.
Jem. : Syukur kepada Allah.
Pdt. : Terpujilah Tuhan.
Jem. : Kini dan selamanya.
BERKAT
Pdt. : “Tuhan Memberkati engkau dan melindungi
engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera”. AMIN.
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya.
Amin, amin, amin.
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