TATA KEBAKTIAN MINGGU – AKHIR TAHUN
Penutupan Rangkaian Kegiatan HUT ke 80
GKI GUNUNG SAHARI
Tgl. 31 Desember 2017 : Pk. 06.00 08.00 10.30 17.00
(“IA yang memperlengkapi”) – “IA yang menyempurnakan”
PENGANTAR : (duduk; Mazmur 92:2,3)
Pnt.: Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada
TUHAN, dan untuk menyanyikan mazmur bagi
nama-Mu, ya Yang Mahatinggi, untuk
memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan
J.: kesetiaan-Mu di waktu malam.
Semua : (berdiri, menyanyikan KJ.331. 1 2 / 3 5 4 3 / G=1)
- Si-ang, malam, musim, tahun,
gilir ganti melenyap;
bayang-bayangnya berlalu,
tiada satu yang tetap.
Hidup kita menjalani
jangka waktu duni-a;
tak terulang yang terjadi,
tinggal tanggung jawabnya.
- Sungguh, Allah mengasihi
duni-a ciptaan-Nya:
dalam Putra-Nya sendiri,
I-a tinggal beserta.
Yang percaya kepadaNya,
tak binasa tenggelam,
tapi hidup selamanya
dalam Dia yang menang.
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I. VOTUM dan SALAM : (tetap berdiri)
Pdt.: Kebaktian pada hari terakhir di tahun 2017 ini
berlangsung dengan pertolongan TUHAN yang
menjadikan langit dan bumi, yang kasih setiaNya tetap selama-lamanya dan yang tidak
meninggalkan perbuatan tangan-Nya.
J.: (menyanyikan) Amin, Amin, Amin.
Pdt.: Salam dalam TUHAN bagi Saudara2 sekalian!
J.: Salam bagi-mu juga.
Semua : (menyanyikan PKJ.212. 05 2.1 / 1 . 76 .5 / A=1)
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau lu-asnya.
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri.
II. KATA-KATA PEMBUKA : (duduk; cf. Mazmur 92:4,5)
Pdt.: Perbuatan-Mu menggirangkan hatiku; aku
menyanyi gembira karena karya-Mu. Betapa
besar perbuatan-perbuatan-Mu, ya TUHAN,
betapa dalam pikiran-pikiran-Mu!
J.: (menyanyikan KJ.393. 1 7 6 1 . 6 / 7 . 6 5 . 5 / G=1)
- Tuhan, betapa banyaknya berkat yg Kau-beri;
teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Refr.: T‟rima kasih ya Tuhan-ku, atas keselamatanku.
Pada-ku telah Kau-beri, hidup bahagi-a abadi.
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- Seti-ap hari rahmat-Mu ti-ada putusnya;
hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
Refr.: T‟rima kasih ya Tuhan-ku, atas keselamatanku.
Pada-ku telah Kau-beri, hidup bahagi-a abadi.
Pdt.: Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan
dengan segenap hati. (Efesus 5:19b)
J.: (menyanyikan PKJ.216. 05 67 / 1 7 6 5 / 33 C=1)
Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
Refr.: Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan di-am di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan di-am di dalamku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku.
Refr.: . . . . .
III. DOA PENGAKUAN & BERITA ANUGERAH : (duduk)
DOA PENGAKUAN :
dipimpin : 06.00
Devita Theodora Prawira
08.00
Citra Putriarum Tanudjaya
10.30
Joshua Theo Imanuel Putra
17.00
Brachmantya Amandus Agam Tefilla
diikuti nyanyian jemaat : NKB.14. 3 2 3 / 4.. 3.. 171 / Es=1
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- Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
Tolong, ya Tuhan, „ku yang lemah.
S‟gala ku-asa di tangan-Mu;
jamahlah aku, sembuhkanlah.
- Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
S‟luruh hidupku kuasailah.
Berilah Roh-Mu kepadaku,
agar t‟rang Kristus pun nyatalah.
Pdt.: Firman Tuhan sebagai berita anugerah :
“Aku akan hadir di tengah-tengah-mu dan Aku
akan menjadi Allah-mu dan kamu akan menjadi
umat-Ku.” (Imamat 26:12)
Paduan Suara : “Be Still in The Presence of The Lord”
dipersembahkan oleh :
PS Pendeta / Calon Pendeta GKI Gunung Sahari bersama Keluarga
IV. TANGAN TUHAN DI SEPANJANG TAHUN :
Pdt.: Perbuatan Allah sempurna, janji TUHAN dapat
dipercaya! Ia seperti perisai bagi semua yang
berlindung pada-Nya. (2 Sam. 22:31. BIS)
J.: (menyanyikan KJ.440. 5 / 1 1 1 2 / 3 4 5 F=1)
- Baik siang maupun malam g‟lap,
Tuhanlah Perlindunganmu.
Niscaya takutmu lenyap,
Tuhanlah Perlindunganmu.
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Refr.: Ya, Yesus Gunung Batu di dunia,
di dunia, di dunia.
Ya, Yesus Gunung Batu di duni-a,
tempat berlindung yang teguh.
- Ya Gunung Batu yang tetap,
Engkaulah Perlindunganku.
Di ti-ap waktu dan tempat,
Engkaulah Perlindunganku. Refr.: . . . . .
Pdt.: TUHAN tetap sama, dan tahun-tahun-Nya tidak
berkesudahan. (cf. Ibrani 1:12c)
J.: (menyanyikan KJ.432. 05 55 / 33 33 43’ 32 / F=1)
- Jika padaku ditanyakan apa akan kub‟ritakan
pada dunia yang penuh penderitaan,
„kan kusampaikan kabar baik
pada orang-orang miskin,
pembebasan bagi orang yang ditawan;
yang buta dapat penglihatan,
yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.
K‟rajaan Allah penuh kurni-a –
itu berita bagi isi duni-a.
- Jika padaku ditanyakan
apa akan kusampaikan
pada dunia yang penuh dengan cobaan,
aku bersaksi dengan kata,
tapi juga dengan karya
menyampaikan kasih Allah yang sejati.
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T‟lah tersedia bagi kita
pengampunan dan anug‟rah,
kes‟lamatan dalam Kristus PuteraNya.
K‟rajaan Allah penuh kurni-a –
itu berita bagi isi duni-a.
Pdt.: “Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan
karena selamat yang dari pada-Mu.”
(Mazmur 51:14a)
VG. Joy Singers : “It is well with my soul”
Pdt.: Eben-Haezer, “Sampai di sini TUHAN menolong
kita.” (cf. 1 Sam. 7:12b)
J.: Ya, TUHAN telah menolong kita sepenuhnya.
Semua: (berdiri, menyanyikan NKB.164. 33 23 4 3 / G=1)
- Kidung yang merdu di hatiku,
Yesus membisikkannya:
“Jangan takut, „Ku bersamamu
dalam kancah duni-a.”
Refr.: Yesus, nama Yesus indah dan merdu,
memberikan kidung yang mengisi hidupku.

- - - Jemaat bersalam-sapa - - - Riang atas limpah rahmat-Nya,
dalam kasih-Nya teduh.
Sambil t‟rus memandang wajah-Nya,
„ku nyanyikan kidungku. Refr.: . . . . .
(jemaat duduk kembali)
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V. PEMBERITAAN FIRMAN : (duduk)
- Epiklese (doa mohon pertolongan Roh Kudus)
- Pembacaan Alkitab : Efesus 5:1,2; 15-21.
1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anakanak yang kekasih
2. dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus
juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya
untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum
bagi Allah.
15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana
kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti
orang arif,
16. dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini
adalah jahat.
17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
18. dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh
dengan Roh,
19. dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam
mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi
dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam
nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita
21. dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain
didalam takut akan Kristus.
- Pembacaan Alkitab, diikuti ucapan “Berbahagia”,
yang disambut jemaat : “Haleluya!” (3X)
- K h o t b a h, diikuti Saat Teduh.
- VG. Joy Singers : “S’panjang jalan anugerah”
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VI. PENGAKUAN PERCAYA : (berdiri, dipimpin Penatua)
Pnt.: Sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan pada
segala zaman, marilah kita mengingat dan mengucapkan
ulang Pengakuan Iman Rasuli sebagai pengakuan percaya
kita. “Aku percaya . . .”
(kemudian jemaat duduk kembali)
VII. PERSEMBAHAN SYUKUR : (duduk, dipimpin Penatua)
Nats pembimbing : (Mazmur 111:1a)
“Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN
dengan segenap hati.”
Nyanyian pengiring : (PKJ.149. 55 / 11 11 / 15 17 / D=1)
- Ucap syukur pada TUHAN,
kar‟na kita dis‟lamatkan oleh-Nya.
Refr.: Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
- Nyanyikanlah dengan riang,
kar‟na kasih setia Tuhan, nyanyilah. Refr.: . . . .
- Muliakan nama Tuhan,
kar‟na kuasa-Nya abadi, muliakan. Refr.: . . . .
DOA SYUKUR dan SYAFAAT : (berdiri, dipimpin Penatua)
VIII. NYANYIAN BERSAMA :
“MARS GKI GUNSA” (05 5.5 / 3.3 3.2 1.1 2.1 / 6 5)
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- Kita adalah jemaat GKI GUNSA,
dari berbagai bangsa, suku, kaum, bahasa.
Roh Kudus yang menghimpun
dan membimbing kita,
memb‟ri kuasa agar jadi saksi-Nya.
Kita adalah gereja dan tubuh Kristus,
dib‟ri berbagai karunia oleh Roh Kudus;
agar iman percaya kita pun bertumbuh,
serta makin sempurna seperti Kristus.
Refrein: Mari Saudara, kita bersama
melayani Tuhan dan menjadi saksi-Nya.
Meski tak mudah dan banyak rintangan,
tetap teguh berpegang kebenaran Tuhan.
Mari Saudara tetaplah setia;
bagikan kasih Tuhan kepada sesama.
Hingga semu-a menjadi percaya,
lalu memuli-a-kan Bapa di sorga.
- 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 sejaht‟ra.
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Refrein: Mari saudara kita bersama,
melayani Tuhan dan menjadi saksi-Nya.
Meski tak mudah dan banyak rintangan,
tetap teguh berpegang kebenaran Tuhan.
Mari Saudara tetaplah setia,
bagikan kasih Tuhan ke penjuru dunia.
Hingga semua menjadi percaya,
lalu memuliakan Bapa di sorga.
IX. PENGUTUSAN dan BERKAT : (tetap berdiri)
Pdt.: Pulanglah dalam damai sejahtera, dan pergilah
dengan sukacita, karena kebajikan dan rahmat
Tuhan selalu mengikuti kita.
J.: (menyanyikan Refrein Nyanyian Suplemen III GKI.94)
(3.2 / 3.2 1 3 / 3.2 1 3 / 5.6 5 1 / 3 . D=1)
- Kebajikan dan rahmat mengikut „ku,
s‟panjang, ya, s‟panjang hidupku.
Kebajikan dan rahmat mengikut „ku,
s‟panjang, ya, s‟panjang hidupku.
Pdt.: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala
akal memelihara hati dan pikiran Saudarasaudara dalam Kristus Yesus! (cf. Filipi 4:7)
J.: (menyanyikan) Haleluya. (5X) Amin. (3X)
_ _ _ _ _
God’s music is in the hearts of those who accept His conductorship.
The years teach much that the days never know.
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