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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Panggilan Beribadah
(berdiri)
Pnt : TUHAN itu baik kepada semua orang dan penuh
rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya
Jem. : Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur
kepada-Mu, ya TUHAN, dan orang-orang yang
Kaukasihi akan memuji Engkau
Pnt : Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanMu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu
Jem. : Untuk
memberitahukan
keperkasaan-Mu
kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan
semarak kerajaan-Mu
Bersama
: Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan
pemerintahan-Mu
tetap
melalui
segala
keturunan. (Mazmur 145 : 9 - 13a)
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MULIA, MULIA NAMANYA
PKJ 2 (dinyanyikan 2x)
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya,
memb’ri berkat bagi jemaat bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah, Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya.
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang
di dalam nama Tuhan.
Jem. : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan
kepada
kebenaran,
sehingga
kamu
dapat
mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas,
hendaklah
kamu
bersungguh-sungguh
saling
mengasihi dengan segenap hatimu.” (1 Petrus 1:22)
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AKU HENDAK TETAP BERHATI TULUS
(NKB 193:1, 3)
1.

Aku hendak tetap berhati tulus
kar'na teman mempercayaiku.
Aku hendak tetap berjalan lurus,
kar'na teman t'lah mengasihiku;
kar'na teman t'lah mengasihiku.

3.

Aku hendak tetap menjadi kawan
bagi yang hatinya penat, sendu.
Dan kasihku ingin t'rus 'ku bagikan,
serta imbalan tiada 'ku perlu;
serta imbalan tiada 'ku perlu.

1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat
untuk mengakui dosa dalam doanya masing-masing)
NYANYIAN PENGAKUAN DOSA
KU DIBERIKAN KIDUNG BARU
NKB 21 : 1, 2
1. 'Ku diberikan kidung baru oleh YesusTuhanku:
Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu
Refrein :
Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Hatiku bersukacitalah di dalamYesus, Tuhanku.
2. 'Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku;
Segala dosaku dihapus-Nya, hingga baru kidungku.
Refrein.
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1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku
Jem. : Gunung
batu
kekuatanku,
tempat
perlindunganku ialah Allah
Pdt : Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat,
curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya
Jem. : Allah ialah tempat perlindungan kita. (Mazmur 62:8-9)
PF : Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
NAMA YESUS TERMULIA
(PKJ 184:1,2)

1. Nama Yesus termulia di atas segala nama,

agar didalam nama-Nya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidahpun 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 lidahpun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan

-------JEMAAT SALING MEMBERIKAN SALAM DAMAI--------

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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II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 4 : 5-12
Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin
Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat
mengadakan sidang di Yerusalem 6 dengan Imam
Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Aleksander
dan semua orang lain yang termasuk keturunan
Imam Besar. 7 Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan
kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan
pertanyaan ini: "Dengan kuasa manakah atau dalam
nama siapakah kamu bertindak demikian itu?"
8 Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus: "Hai
pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, 9 jika kami
sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan
kepada seorang sakit dan harus menerangkan
dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan,
10 maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh
seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus
Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan,
tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara
orang mati--bahwa oleh karena Yesus itulah orang
ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. 11
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang
bangunan--yaitu kamu sendiri--,namun ia telah
12 Dan keselamatan tidak
menjadi batu penjuru.
ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia,
sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
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yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita
dapat diselamatkan."
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 23
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik.
‘ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku.
1. Ia baringkan ‘ku di padang rumput, di padang rumput hijau.
Ia bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku.
3. Sebab gada-Mu dan tongkat-Mulah yang hiburkan aku.
Kau sediakan hidangan bagiku dihadapan lawanku.
2.4. Bacaan II :
PL. : Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 : 16-24.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu
bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita;
jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk
saudara-saudara kita. 17 Barangsiapa mempunyai
harta duniawi dan melihat saudaranya menderita
kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap
saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat
tetap di dalam dirinya? 18 Anak-anakku, marilah kita
mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan
lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam
16
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kebenaran. 19 Demikianlah kita ketahui, bahwa kita
berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh
menenangkan hati kita di hadapan Allah, 20 sebab
jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar
dari pada hati kita serta mengetahui segala sesuatu.
21 Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita
tidak menuduh kita, maka kita mempunyai
keberanian percaya untuk mendekati Allah, 22 dan
apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari
pada-Nya, karena kita menuruti segala perintah-Nya
dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. 23 Dan
inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan
nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita
saling mengasihi sesuai dengan perintah yang
diberikan Kristus kepada kita. 24 Barangsiapa
menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam
Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita
ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh
yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Yohanes 10 : 11-18.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik
memberikan nyawanya bagi domba-dombanya;
12 sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan
yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika
11
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melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba
itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan
mencerai-beraikan domba-domba itu. 13 Ia lari karena ia
seorang upahan dan tidak memperhatikan dombadomba itu. 14 Akulah gembala yang baik dan Aku
mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku
mengenal Aku 15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan
Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku
bagi domba-domba-Ku. 16 Ada lagi pada-Ku dombadomba lain, yang bukan dari kandang ini; dombadomba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan
mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu
kawanan dengan satu gembala. 17 Bapa mengasihi Aku,
oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk
menerimanya kembali. 18 Tidak seorangpun
mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku
memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku
berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya
kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku."
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku
firman dalam hidup keseharian.
Jem. : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Mengasihi dengan Perkataan dan Perbuatan”
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2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: G4 Voice
: Ens. Gunsa
: VG Gracia
: PS Gema Kasih

2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah
kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
Pelantikan Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat (BPHMJ)
Kebaktian III - Pk. 10.30 WIB
PELAYANAN PELANTIKAN BPHMJ
PENGANTAR
PF : Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk
berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu
karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia
dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada
kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang
benar dengan diri-Nya, dengan sesama, dan dengan
seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta
mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan
misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera-yaitu
syalom- yang berisikan keadilan, perdamaian dan
keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan
di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan
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berkembang. Karena itu agar dapat melaksanakan
misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan
keutuhannya
dipanggil
untuk
terus-menerus
melakukan pembangunan jemaat yaitu pembangunan
spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya.
Pada hakikatnya Allahlah pelaku utama dalam
pembangunan gereja. Namun demikian Allah
berkenan memilih dan memakai umat-Nya menjadi
rekan
sekerja-Nya
sebagai
pelaku
dalam
pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah
percayakan kepadanya. Dengan demikian panggilan
untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah tetapi
sekaligus juga tanggungjawab. Sehubungan dengan
itulah, beberapa saudara diantara kita pada hari ini
akan dilantik sebagai Badan Pemeriksa Harta Milik
Jemaat GKI Gunung Sahari untuk masa pelayanan
2017 s/d 2018.
DOA SYUKUR
PF : Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam
hidup kami, memampukan kami menanggapi
panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaanMu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena
Engkau telah memanggil Saudara-saudara kami ini
ke dalam pelayanan di bidang khusus di Jemaat ini.
Teguhkanlah Saudara-saudara ini dalam kebenaranMu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta
mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan
mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka
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hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta
jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan
yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin.
PERNYATAAN KEYAKINAN DAN JANJI
PF : Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan
nama-nama dari Saudara-saudara yang akan
dilantik, sebagai berikut :
1. Josephine Nathania Rahardjo
2. Matias Lalai Dwicahya Atmadja
3. Jeffry Widjaja
4. Purwanto
Sekarang saya mengundang Saudara-saudara yang
akan dilantik untuk berdiri, untuk menyatakan
keyakinan dan janji Saudara-saudara dengan jujur
dan tulus hati di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
(Para calon berdiri)
Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan
Saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di
Jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya.
• Percayakah Saudara-saudara bahwa sesungguhnya
Allah sendiri, melalui jemaat-Nya di sini, yang telah
memanggil Saudara-saudara ke dalam pelayanan
Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat ?
• Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah
memanggil Saudara-saudara ke dalam pelayanan
akan
tetap
memimpin,
menolong
dan
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memampukan
Saudara-saudara
dalam
melaksanakan pelayanan Saudara-saudara ?
• Karena itu berjanjikah Saudara-saudara untuk
melakukan pelayanan Saudara-saudara dengan
segenap kemampuan, kesetiaan dan sukacita ?
Apakah jawab Saudara-saudara ?
C

: Ya, kami percaya, yakin dan berjanji.

(Semua calon menjawab secara bersama-sama)
PELAYANAN PELANTIKAN
PF : Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil
saudara-saudara ke dalam pelayanan Badan
Pemeriksa Harta Milik Jemaat kiranya menguduskan
dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan
kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga
akan menggenapinya. Amin.
(Jemaat berdiri)
J

: (Menyanyikan doksologi menurut KJ. 303)
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
sorga dan bumi, puji t’rus. Sang Bapa, Putra, Roh
Kudus! Amin.

(Jemaat duduk)
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PESAN BAGI PELAYAN-PELAYAN BARU
(Para pelayan baru menghadap ke arah Jemaat)
PF : Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru,
inilah Jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan
Saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan
goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan!
Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan
Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
Pelayan-pelayan yang baru:
Kami akan menggunakan seluruh talenta dan
kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada
kami
untuk
melakukan
pelayanan
yang
dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati,
lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih
dalam saling membantu.
PESAN BAGI JEMAAT
PF : Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang
baru. Sambutlah, dukunglah dan bekerjalah bersama
mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
J
: Kami menyambut mereka dan akan mendukung
serta bekerjasama dengan mereka dengan
sungguh-sungguh dalam kasih.
(Para pelayan baru duduk)
2.9. Doa Syafaat
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(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat
firman-Nya : “Siapa yang mempersembahkan syukur
sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur
jalannya, keselamatan yang dari Allah akan
Kuperlihatkan kepadanya."” (Mazmur 50:23)
SEINDAH SIANG DISINARI TERANG
PKJ 242 : 1, 2
1. Seindah siang disinari terang cara Tuhan
mengasihiku;
seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan
mengasihiku.
Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Dia.
Kasih-Nya besar; agung dan mulia cara Tuhan
mengasihiku.
2. Sedalamnya laut seluas angkasa cara Tuhan
mengasihiku;
seharum kembang yang tetap semerbak cara Tuhan
mengasihiku.
Damai-Nya tetap besertaku; dan sorgalah
pengharapanku.
Hidupku tent'ram; kunikmati penuh cara Tuhan
mengasihiku.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
PERINTAH BARU
PKJ 275 (dinyanyikan 2x)
Perintah baru kuberi padamu,
agar di antara kamu saling mengasihi
sama seperti Aku mengasihimu,
sehingga orang akan tahu engkau murid-Ku,
jikalau saling mengasihi.
Sehingga orang akan tahu engkau murid-Ku,
jikalau saling mengasihi.
4.2.
PF
Jem.
PF
Jem.
PF
Jem.

Pengutusan
: Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi engkau
dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam
iman engkau, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan”. Amin.
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin.
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