MINGGU, 27 MEI 2018

PK. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB

“Mengimani Trinitas Membangun Komunitas”
GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/ 8 Jakarta Pusat

KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
“Mengimani Trinitas Membangun Komunitas”
Minggu, 27 Mei 2018
Pk. 06.00, 08.00 & 10.30 WIB

Pdt. Darwin Darmawan d/ GKI Bogor Baru
Pk. 17.00 WIB

Pdt. Margaretha Santyaninta d/ GKI Raya Hankam
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus,
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memanggil kita
memasuki persekutuan dengan Tuhan dan sesama
lewat ibadah ini. Marilah kita bangkit berdiri dan
memuji nama-Nya.
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.
2.
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Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!
Refrein.

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 : Saudara-saudara yang kita imani adalah Allah Trinitarian :
Bapa, Putera dan Roh Kudus. Allah yang satu dalam
ketigaan dan Tiga dalam kesatuan. Dalam Allah
Trinitarian itulah jemaat terpelihara. Firman Tuhan
menuliskan : “Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28 : 20b)
Bila Kulihat Bintang Gemerlapan
KJ. 64 : 1, 2
1. Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.
Refrein:
Maka jiwaku pun memuji-Mu: “Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwakupun memuji-Mu:“Sungguh besar Kau, Allahku!”
2. Ya Tuhanku, pabila kurenungkan
Pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun : bagiku dicurahkan
oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU
KJ. 26 : 1, 2, 3
1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau-hampiri, jangan jalan t'rus
Refrein :
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kau-hampiri, jangan jalan t'rus.
2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah!
Refrein.
3. Ini saja andalanku: jasa kurbanku
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Firman Tuhan menuliskan bagi kita yang dengan
sungguh mengakui dosa dan salahnya dihadapan
Tuhan demikian : “Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah,” (Efesus 2 : 8)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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S'LAMAT DI TANGAN YESUS
KJ. 388 : 1, 2, 3
1. S'lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Lagu merdu malaikat olehku terdengar
dari neg'ri mulia: damai sejahtera.
Refrein :
S'lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
----------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------------2. S'lamat di tangan Yesus, aku tent'ram penuh;
dosa pun dan cobaan jauh dari diriku.
Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap;
goda dan air mata akan seg'ra lenyap.
Refrein.
3. Yesus, Perlindunganku, t'lah mati bagiku;
Pada-Nya 'ku percaya: Yesus kekal teguh.
Biar bertabah hati 'ku menantikan-Nya
sampai hari-Nya tiba dan fajar merekah.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Yesaya 6 : 1-8

(duduk)

Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan
duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan
1
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ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci. 2 Para Serafim
berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing
mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk
menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk
menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk
melayang-layang. 3 Dan mereka berseru seorang
kepada seorang, katanya: "Kudus, kudus, kuduslah
TUHAN semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaanNya!" 4 Maka bergoyanglah alas ambang pintu
disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah
itupun penuhlah dengan asap. 5 Lalu kataku:
"Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini seorang
yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah
bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat
Sang Raja, yakni TUHAN semesta alam." 6 Tetapi
seorang dari pada Serafim itu terbang mendapatkan
aku; di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan
sepit dari atas mezbah. 7 Ia menyentuhkannya kepada
mulutku serta berkata: "Lihat, ini telah menyentuh
bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan
dosamu telah diampuni." 8 Lalu aku mendengar suara
Tuhan berkata: "Siapakah yang akan Kuutus, dan
siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka sahutku:
"Ini aku, utuslah aku!"
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 29
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Pada Tuhan b'ri kemuliaan!. Pada Tuhan saja kekuatan.
Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan.
1. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga,
kemuliaan serta kekuatan.
B'rikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya,
sembah Dia dalam kekudusan.
Refrein.
2. Suara Tuhan diatas air yang besar,
Allah yang mulia mengguntur!
Suara Tuhan penuh dengan kekuatan,
suara Tuhan semarak penuh.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Roma 8 : 12-17.
Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut
daging. 13 Sebab, jika kamu hidup menurut daging,
kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu mematikan
perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
14 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak
Allah. 15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu
telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak
Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!"
12
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Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita,
bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17 Dan jika kita
adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
maksudnya orang-orang yang berhak menerima janjijanji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama
dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersamasama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan
bersama-sama dengan Dia.
16

Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Yohanes 3 : 1-17.
Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus,
seorang pemimpin agama Yahudi. 2 Ia datang pada waktu
malam kepada Yesus dan berkata: "Rabi, kami tahu,
bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah;
sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan
tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak
menyertainya." 3 Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan
kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." 4 Kata
Nikodemus kepada-Nya: "Bagaimanakah mungkin
seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia
masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan
lagi?" 5 Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan
Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. 6 Apa
yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang
1
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dilahirkan dari Roh, adalah roh. 7 Janganlah engkau heran,
karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan
kembali. 8 Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau
mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana
ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya
dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." 9 Nikodemus
menjawab, katanya: "Bagaimanakah mungkin hal itu
terjadi?" 10 Jawab Yesus: "Engkau adalah pengajar Israel,
dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? 11 Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa
yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang
kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
12 Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan
kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan
percaya, kalau Aku berkata-kata dengan kamu tentang
hal-hal sorgawi? 13 Tidak ada seorangpun yang telah naik
ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga,
yaitu Anak Manusia. 14 Dan sama seperti Musa
meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak
Manusia harus ditinggikan, 15 supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 16 Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah mengutus AnakNya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku
firman dalam hidup keseharian.
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Jem. : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Mengimani Trinitas Membangun Komunitas”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Sdri. Zipporah
: TKK 7 Penabur
: Ens. Anak
: VG Gracia

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…
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita nyatakan syukur kita kehadapan Tuhan,
dengan membawa persembahan kita bagi Dia. FirmanNya menuliskan : “Berilah kepada TUHAN kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah
menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN
dengan berhiaskan kekudusan.” (1 Tawarikh 16 : 29)
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TABUH GENDANG!
KJ. 292 : 1, 2, 3
1. Tabuh gendang! Sambil menari
nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar
t'lah dilakukan-Nya terhadap umat-Nya!
2. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur:
"Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib
kekal selamanya; terpuji nama-Nya!"
3. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya.
Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus:
bebanmu yang berat diganti-Nya berkat!
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
'KU SUKA MENUTURKAN
KJ. 427 : 1, 2
1. 'Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
Refrein :
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
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2. 'Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia.
'Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s'lamatku.
Refrein.
4.2.
PF
Jem.
PF
Jem.
PF
Jem.

Pengutusan
: 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 : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat
Tuhan : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
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.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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