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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Marilah dengan sukacita kita menyambut kehadiran
Tuhan dalam ibadah ini, seperti Firman Tuhan berkata
: “Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku:
"Mari kita pergi ke rumah TUHAN." Sekarang kaki kami
berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem.”
(Mazmur 122 : 1-2)
SEMUA YANG TERCIPTA
NKB.217 : 1, 5
1. Semua yang tercipta, hai alam semesta,
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.
Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan,
seluruh margasatwa di gunung dan lembah.
5. Semua yang tercipta, hai alam semesta
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.
Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian.
Kelak di bumi baru genap semuanya.
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1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
Jmt : Dan menyertai saudara juga.
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala
kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan
segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan
yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan pujipujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur
kepada Allah di dalam hatimu.” (Kolose 3 : 16)
'KU SUKA MENUTURKAN
KJ. 427 : 1, 3
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.
3. 'Ku suka menuturkan cerita mulia;
setiap kuulangi bertambah manisnya.
'Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar;
dan yang belum percaya, supaya mendengar.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
DI DUNIA YANG PENUH CEMAR
NKB.204 : 1, 2, 4
1. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu
hiduplah saleh dan benar; nyatakan Yesus dalammu.
Refrein:
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;
sampaikan Firman dengan hati teguh;
nyatakan Yesus dalammu.
2. Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu;
Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu?
Refrein.
4. Hiduplah kini bagi-Nya, berjiwa tetap teguh;
bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi
pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana
perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih
karunia. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap
yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni
kamu.” (Efesus 4 : 29, 32).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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JIKA PADAKU DITANYAKAN
KJ 432 : 1, 2
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 kurnia itu berita bagi isi dunia.
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)
2. 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.
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah,
kes’lamatan dalam Kristus, Putera-Nya.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
Persembahan Pujian : (Keb. I, II, III)
PS Gabungan Gita Kalvari & PS. Yerusalem (GKI Kedoya)
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 50 : 4-9a
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Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah
seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat
memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk
mendengar seperti seorang murid. 5 Tuhan ALLAH telah
membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak
berpaling ke belakang. 6 Aku memberi punggungku
kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku
kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak
menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan
diludahi. 7 Tetapi Tuhan ALLAH menolong aku; sebab itu
aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan
hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu,
bahwa aku tidak akan mendapat malu. 8 Dia yang
menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani
berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersamasama! Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat
kepadaku! 9 Sesungguhnya, Tuhan ALLAH menolong aku;
siapakah yang berani menyatakan aku bersalah?.
4.

Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 116 : 1-9
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang.
Dia p’lihara orang-orang sederhana; ‘ku telah lemah,
tetapi Dia sl’amatkan ‘ku.

6

1. Ku mengasihi Tuhan, sebab Dia dengarkan suaraku dan
permohonanku. Dan sendengkan telinga-Nya kepadaku,
sepanjang hidupku ‘ku berseru pada-Nya.
Refrein.
4. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di neg’ri orangorang hidup. Ku percaya, sekalipun kukatakan: "Aku
ini sangat tertindas, ya Tuhan."
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 : 1-12.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara
kamu mau menjadi guru; sebab kita tahu, bahwa sebagai
guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih
berat. 2 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal;
barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia
adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan
seluruh tubuhnya. 3 Kita mengenakan kekang pada mulut
kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan
demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh
tubuhnya. 4 Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat
besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat
dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut
kehendak jurumudi. 5 Demikian juga lidah, walaupun
suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat
memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah,
betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang
besar. 6 Lidahpun adalah api; ia merupakan suatu dunia
kejahatan dan mengambil tempat di antara anggotaanggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai
1
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seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita,
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7 Semua
jenis binatang liar, burung-burung, serta binatangbinatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat
dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia,
8 tetapi tidak seorangpun yang berkuasa menjinakkan
lidah; ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai,
dan penuh racun yang mematikan. 9 Dengan lidah kita
memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kita
mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah,
10 dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini,
saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.
11 Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit
dari mata air yang sama? 12 Saudara-saudaraku, adakah
pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah
pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian
juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar..
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Markus 8 : 27-38.
Kemudian Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat
ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah
jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-Nya:
"Kata orang, siapakah Aku ini?" 28 Jawab mereka: "Ada
yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang
mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan: seorang
dari para nabi." 29 Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa
27
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katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Petrus: "Engkau
adalah Mesias!" 30 Lalu Yesus melarang mereka dengan
keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun
tentang Dia. 31 Kemudian mulailah Yesus mengajarkan
kepada mereka, bahwa Anak Manusia harus menanggung
banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam
kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit
sesudah tiga hari. 32 Hal ini dikatakan-Nya dengan terus
terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan
menegor Dia. 33 Maka berpalinglah Yesus dan sambil
memandang murid-murid-Nya Ia memarahi Petrus, kataNya: "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan
manusia." 34 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan
murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap
orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal
dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. 35 Karena
siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan
kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan
nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan
menyelamatkannya. 36 Apa gunanya seorang memperoleh
seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. 37 Karena
apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
38 Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena
perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia
dan berdosa ini, Anak Manusiapun akan malu karena
orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan BapaNya, diiringi malaikat-malaikat kudus."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah
kita yang mendengarkan Firman Allah dan yang
bersedia memeliharanya. Haleluya !.
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Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Menjaga Perkataan, Mengikut Tuhan”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I, II &III
Kebaktian IV

: PS Gabungan Gita Kalvari &
PS. Yerusalem (GKI Kedoya)
: PS PDP

2.8. 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..........

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
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syalom- yang berisikan keadilan, perdamaian dan
keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan
di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan
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 sekerjaNya 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 2018 s/d 2019.
DOA SYUKUR
PF : Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam
hidup kami, memampukan kami menanggapi
panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu
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 kebenaran-Mu, pimpinlah
mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah
mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan
kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus
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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. Bp. Purwanto
2. Sdri. Carissa Billyana Dasuki
3. Sdri. Meilyana Santoso
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 memampukan Saudara-saudara
dalam melaksanakan pelayanan Saudara-saudara ?
• Karena itu berjanjikah Saudara-saudara untuk
melakukan pelayanan Saudara-saudara dengan
segenap kemampuan, kesetiaan dan sukacita ?
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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)
Jmt : (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)
PESAN BAGI PELAYAN-PELAYAN BARU
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:
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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
(Para pelayan baru menghadap ke arah Jemaat)
PF : Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang
baru. Sambutlah, dukunglah dan bekerjalah bersama
mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
Jmt : Kami menyambut mereka dan akan mendukung
serta bekerjasama dengan mereka dengan
sungguh-sungguh dalam kasih.
(Para pelayan baru duduk)
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita membawa persembahan kita kepada
Tuhan sebagai pernyataan syukur atas pemeliharaan
Tuhan dalam hidup kita dengan mengingat Firman
Tuhan : “Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh
Dia kepada Allah, Bapa kita.” (Kolose 3 : 17)
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TUHAN, TOLONGLAH, BANGUNKAN IMAN
PKJ 282 : 3, 5, 6
3. Harta dan karya, takhta dan nama
kusembahkan bagi nama-Mu.
Harta dan karya, takhta dan nama
kusembahkan bagi nama-Mu.
T'rimalah, ya Tuhan, baktiku bagi-Mu
dan berkati akta imanku.
Harta dan karya, takhta dan nama
kusembahkan bagi nama-Mu.
5. Kasihku, Tuhan, baktiku, Tuhan,
tak setara kemurahan-Mu.
Kasihku, Tuhan, baktiku, Tuhan,
tak setara kemurahan-Mu.
Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku,
sangatlah besar dan mulia.
Kasihku, Tuhan, baktiku, Tuhan,
tak setara kemurahan-Mu.
6. Kuingin hidup, 'ku rindu kerja
makin giat dan makin tekun.
Kuingin hidup, 'ku rindu kerja
makin giat dan makin tekun.
Kuatkan batinku, hidupkan tekadku
menjadi bentara kasih-Mu.
Kuingin hidup, 'ku rindu kerja
makin giat dan makin tekun.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

15

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan

SETIALAH
KJ. 446 : 3, 4
3. Setialah! Bertahanlah tetap sehingga kau menang.
Setialah! Selamatmu genap, sesudah berperang.
Meski bertambah marabaya,
t'lah hampir habis susah payah. Setialah!
4. Setialah kepada Yang Menang, meski maut kautempuh.
Setialah! Sehabis berperang terima upahmu:
mahkota hidup diberi-Nya;
kaumasuk dalam t'rang ceria. Setialah!
4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

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 : 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.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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