Minggu, 08 Oktober 2017
Pk. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB

“Keluarga Kami, Keluarga Yang Mengapresiasi
Kebaikan Anugerah Tuhan”
GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/8 Jakarta Pusat

LITURGI
KEBAKTIAN UMUM GKI GUNUNG SAHARI
Minggu, 08 Oktober 2017
“Keluarga Kami, Keluarga Yang Mengapresiasi
Kebaikan Anugerah Tuhan”
Pkl. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
Pdt. Febe Oriana Hermanto
I.

PERHIMPUNAN

♪ Saat teduh/doa pribadi
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : “Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut
akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang
dilakukan-Nya terhadap diriku. Kepada-Nya aku
telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku
aku menyanyikan pujian.” (Mazmur 66:16,17)
KAMI PUJI DENGAN RIANG
KJ 3 : 1, 2, 4
1. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar;
Bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan t'lah lenyap.
Sumber suka yang abadi, b'ri sinar-Mu menyerap.
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2. Kau memb'ri, Kau mengampuni,
Kau limpahkan rahmat-Mu,
Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup, dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu,
agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu.
(Modulasi)
4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap,
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap.
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang,
ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang.
1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang
memelihara ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
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 menyertai saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : “kamu tidak dapat memilih keluargamu.
Mereka adalah hadiah yang diberikan Tuhan
kepadamu, sebagaimana kamu kepada mereka”
–Desmond Tutu3

Keluarga adalah hadiah, anugerah yang Tuhan
berikan dan percayakan kepada kita. Oleh
karena itu kita diminta untuk mengelola
kehidupan keluarga kita dengan menciptakan
ruang-ruang kehidupan. Ruang maaf, dimana
setiap orang merasakan belas kasih atas
kesalahan yang diperbuat. Ruang perhargaan,
dimana setiap individu diterima dengan cinta
yang meluap. Ruang sapa, dimana relasi antar
anggota keluarga tercipta begitu erat dan lekat
sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang
begitu indah.
KELUARGA HIDUP INDAH
PKJ 289 : 1, 2, 3
1. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
Dengan kasih yang sempurna
Tuhan pimpin langkahnya.
Refrein :
T'rima kasih pada-Mu, Tuhan,
Kau bimbing kami selamanya.
Segala hormat, puji dan syukur
kami panjatkan kepada-Mu.
2. Di dunia banyak jalan;
jalan mana 'kan ditempuh?
Jalan lurus hanya satu; jalan Tuhan itulah.
Refrein.
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3. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya.
Dalam suka, dalam duka kita dalam tangan-Nya.
Refrein.
1.4. Doa Pengakuan Dosa
Pdt. : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada
jemaat untuk mengakui dosa dalam doanya
masing-masing)

AJAIB BENAR ANUGERAH
KJ. 40 : 1, 2, 4
Laki-laki :
1. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
Ku hilang, buta, bercela; olehnya ku sembuh.

Perempuan
2. Ketika insaf, ku cemas, sekarang ‘ku lega!
Syukur, bebanku tlah lepas berkat anugerah!
(Modulasi)
Besama-sama :
4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : “Aku telah mengapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu
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seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku
sebab Aku telah menebus engkau!” (Yesaya 44:22)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
INILAH RUMAH KAMI
PKJ 288 : 1, 2, 3
1. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang;
siapa yang menjamin? Tak lain, Tuhan sajalah.
Refrein :
Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta;
sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
2. Betapalah mesranya, ayah dan ibu contohnya;
semua anak-anak ikut teladan tindaknya.
Refrein.
----------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------3. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan;
pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema.
Refrein.
II. PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan Injil
Pdt : Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 21:33-46.
"Dengarkanlah suatu perumpamaan yang
lain. Adalah seorang tuan tanah membuka
33
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kebun
anggur
dan
menanam
pagar
sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat
memeras anggur dan mendirikan menara jaga
di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan
kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu
berangkat ke negeri lain. 34 Ketika hampir tiba
musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya
kepada penggarap-penggarap itu untuk
menerima hasil yang menjadi bagiannya.
35 Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap
hamba-hambanya itu: mereka memukul yang
seorang, membunuh yang lain dan melempari
yang lain pula dengan batu. 36 Kemudian tuan
itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain,
lebih banyak dari pada yang semula, tetapi
mereka pun diperlakukan sama seperti kawankawan mereka. 37 Akhirnya ia menyuruh
anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan
mereka segani. 38 Tetapi ketika penggarappenggarap itu melihat anaknya itu, mereka
berkata seorang kepada yang lain: Ia adalah ahli
waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya
menjadi milik kita. 39 Mereka menangkapnya
dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu,
lalu membunuhnya. 40 Maka apabila tuan kebun
anggur itu datang, apakah yang akan
dilakukannya dengan penggarap-penggarap
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itu?" 41 Kata mereka kepada-Nya: "Ia akan
membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun
anggurnya
akan
disewakannya
kepada
penggarap-penggarap
lain,
yang
akan
menyerahkan hasilnya kepadanya pada
waktunya." 42 Kata Yesus kepada mereka:
"Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci:
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang
bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib
di mata kita. 43 Sebab itu, Aku berkata
kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil
dari padamu dan akan diberikan kepada suatu
bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan
itu. 44 (Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia
akan hancur dan barangsiapa ditimpa batu itu,
ia akan remuk.)" 45 Ketika imam-imam kepala
dan
orang-orang
Farisi
mendengar
perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka
mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkanNya. 46 Dan mereka berusaha untuk menangkap
Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak,
karena orang banyak itu menganggap Dia nabi.
Pdt. : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
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2.3. Khotbah :
“Keluarga Kami, Keluarga Yang Mengapresiasi
Kebaikan Anugerah Tuhan”
2.4. Saat Hening
Kebaktian I : PS Biduan Sion
Kebaktian II : TKK 7 BPK PENABUR/
PS Adoramus
Kebaktian III : PS Glorificamus
Kebaktian IV : Ens. Gunsa
2.5. 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…
2.6. Doa Syafaat
Pdt : (Memimpin Doa Syafaat)

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat
firman-Nya : “sebab dari pada-Mulah segala-galanya
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang
kami berikan kepada-Mu” (1 Tawarikh 29:14b)
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Nyanyian Syukur
SYUKUR PADAMU, YA ALLAH
NKB.133 : 1, 2, 3
1. Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s'gala rahmat-Mu;
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
2. Syukur atas bunga mawar, harum, indah tak terp'ri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri.
Syukur atas suka-duka yang 'Kau-b'ri tiap saat;
Dan Firman-Mulah pelita agar kami tak sesat.
3. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra;
Syukur atas perhimpunan yang memb'ri sejahtera.
Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah;
Syukur atas pengharapan kini dan selamaNya!

3.2. Doa persembahan
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
BERSAMA KELUARGAKU
LIRIK : Robert&Lea Sutanto

(berdiri)

Do = F

Pemandu Pujian
As we come into Your presence Lord
Lifting our heart as one, and with one voice we sing
Promise to be faithful 'till the end
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Forever love You, our God
Bersama-sama
Refrein :
As for me and my house we will serve You Lord
Together, forever, we will love You more
Your love is higher than the Heavens, knitted us as one
Great is Your unfailling love
Bersama-sama
Kami datang dihadirat-Mu
Dalam satu kasih dengan bersehati
Berjanji setia sampai akhir
Mengasihi-Mu Yesus
Refrein :
Bersama k'luargaku melayani Tuhan
Bersatu s'lamanya mengasihi Engkau
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan
Bagi kami Engkau segalanya
Pendeta :
Gelombang badai hidup coba menghalangi
Namun kuasa Tuhan buka jalan kami
Bersama-sama
Refrein :
Bersama k'luargaku melayani Tuhan
Bersatu s'lamanya mengasihi Engkau
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Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan
Bagi kami Engkau segalanya
4.2. Berkat
Pdt. : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
Sang Pemimpin hidup keluarga
Jem. : Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus dimanapun keluarga anda
berada.
Jem. : Syukur kepada Allah.
Pdt. : Terpujilah
Tuhan
yang
tidak
pernah
memisahkan kita dari kasih-Nya.
Jem. : Kini dan untuk selamanya kasih setia-Nya
bagi hidup kita.
Pdt. : “Tuhan memberkati jerih payahmu dengan
segala kebaikan-Nya
Tuhan melindungi anak-anakmu dalam kepak
sayap-Nya yang kuat
Tuhan menopang kehidupan keluargamu
dengan perlindungan yang sempurna
Tuhan mengasihimu dan memberi engkau
damai sejahtera”. Amin.
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
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