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I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Minggu ini kita memasuki tema “DIPANGGIL
UNTUK MENGHADIRKAN HARMONI”. Untuk
itu mari kita masuki ibadah ini dengan hati
terbuka sehingga kehadiran Tuhan dengan
Firman-Nya meneguhkan dan mengubahkan
kehidupan kita untuk semakin layak
dihadapan-Nya.
Jmt : sungguh adalah berkat saat kita dan
segenap keluarga dapat datang mendekat
kepada
Tuhan
untuk
beribadah
memuliakan nama-Nya
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MULIA, MULIA NAMA-NYA
PKJ. 2
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 : Marilah kita memasuki kebaktian Minggu ke
tiga pada bulan keluarga ini dengan landasan
pengakuan bahwa 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!
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1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Pengkotbah 4 : 9a mengatakan “Berdua lebih
baik dari pada seorang diri,” Akan tetapi
bukan hal yang mudah untuk menjalani hidup
bersama dua pribadi yang berbeda. Untuk
itulah menjadi keluarga artinya sebuah
panggilan menghadirkan harmoni ditengah
kehidupan yang ada dalam perbedaan.
KELUARGA HIDUP INDAH
PKJ 289 : 1, 4
(Kaum Bapak)
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.
(Kaum Ibu)
Ya Roh Kudus, bimbing kami,
agar s'lalu bersama-Mu.
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa, menaikkan doa
pengakuan Dosa)
YA YESUS, TOLONGLAH
KJ. 28 : 1, 2, 4
(Laki-laki)
1. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku
dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu.
(Perempuan)
2. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku,
lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu.
(Bersama)
4. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat
supaya ke neg’ri baka jalanku tak sesat.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Saudara-saudara terkasih dengarlah berita
yang disampaikan dalam 1Yohanes 4 : 10-11,
“Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah
mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah
mengasihi kita dan yang telah mengutus
Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa
kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau
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Allah sedemikian mengasihi kita, maka
haruslah kita juga saling mengasihi.”
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
BETAPA INDAH HARINYA
KJ 395:1,5
(Kaum Pria)
1. Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, ‘ku memb’ritakannya
terus.
Refrein: (Bersama)
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
(Kaum Wanita)
2. Betapa indah janji-Nya yang t'lah
mengikat hatiku;
kub'ri kasihku pada-Nya
serta menyanyi bersyukur!
Refrein. (Bersama)
(jemaat saling memberi salam sambil berkata:
Damai Tuhan bersertamu)
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(Bersama)
3. Sudah 'ku jadi milik-Nya, Ia pun milikku kekal.
Yakin penuh 'ku ikutlah: suara Tuhan kukenal.
Refrein.
1.6 PELAYANAN PUJIAN
Kebaktian I&II : PS Adoramus
Kebaktian III : PS Gema Kasih
Kebaktian IV : PS Gita Kalvari
II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab :
: Pembacaan Alkitab menurut 1 Korintus 7 :
12-16 yang bersaksi demikian :
Kepada orang-orang lain aku, bukan
Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara
beristerikan seorang yang tidak beriman dan
perempuan itu mau hidup bersama-sama
dengan
dia,
janganlah
saudara
itu
menceraikan dia. 13 Dan kalau ada seorang
isteri bersuamikan seorang yang tidak
beriman dan laki-laki itu mau hidup
bersama-sama dengan dia, janganlah ia
menceraikan laki-laki itu. 14 Karena suami
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yang tidak beriman itu dikuduskan oleh
isterinya dan isteri yang tidak beriman itu
dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak
demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak
cemar, tetapi sekarang mereka adalah anakanak kudus. 15 Tetapi kalau orang yang tidak
beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai;
dalam hal yang demikian saudara atau
saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil
kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.
16 Sebab bagaimanakah engkau mengetahui,
hai isteri, apakah engkau tidak akan
menyelamatkan
suamimu?
Atau
bagaimanakah engkau mengetahui, hai
suami,
apakah
engkau
tidak
akan
menyelamatkan isterimu?
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah kita yang mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
bersedia
memeliharanya. Haleluya !
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah :
“DIPANGGIL UNTUK MENGHADIRKAN
HARMONI”
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2.4. Saat Teduh (perwakilan keluarga GKI Gunsa)
Kebaktian I
: Kel Pnt. Henry B. Tjiang
Kebaktian II
: Kel. Liong & Kel. Yoe Nio
Kebaktian III : Kel. Ronny, Prita
Kebaktian IV
: Kel. Ibu Anita Robianto
2.5. 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…
2.6. Doa Syafaat
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa)

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita mengucapkan syukur atas
kemurahan Allah melalui persembahan yang
kita kumpulkan bersama untuk dipakai
memperlebar kerajaan Allah di dunia. Firman
Tuhan berkata : “Maka hendaklah sekarang
ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan
mereka, agar kelebihan mereka kemudian
mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada
keseimbangan.” (2 Korintus 8 : 14)
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BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265 : 1, 2
1. Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
3.2. Doa persembahan
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(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
KUMULAI DARI DIRI SENDIRI
Gita Bakti (GB) 69
Kumulai dari diri sendiri
untuk melakukan yang terbaik.
Kumulai dari diri sendiri
Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.
Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku;
Berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Akan kumulai dari diriku
melakukan sikap yang benar
Biarpun kecil dan sederhana,
Tuhan dapat membuat jadi besar
Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu
S’lalu mendengar tuntunan Tuhan,
berserah pada rencana kasih-Mu.
Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.
Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik.
Kumulai dari keluargaku,
Hidup memancarkan kasih-Mu
Walau ‘ku lemah dan tidak layak
Kuasa Tuhan menguatkan diriku
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4.2. Pengutusan
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jmt : Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
Jmt : Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
Jmt : Kini dan selamanya.
4.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan : “Allah, sumber
pengharapan, memenuhi kamu dengan
segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan
Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan” Amin
Jmt : (menyanyikan)
Haleluya,
Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Amin, amin,
amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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