MINGGU, 12 JANUARI 2020

PK. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB

“Hidup Yang Patut Di Hadapan Allah”
GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/ 8 Jakarta Pusat

KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
“Hidup Yang Patut Di Hadapan All ah”
Minggu, 12 Januari 2020
Pk. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
Pdt. Imanuel Kristo
Sakramen Perjamuan Kudus

I.
1.1.
Pnt

PERHIMPUNAN
Ajakan
(duduk)
: Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita bersyukur kalau
kita dimampukan melewati pekan dalam minggu ini. Kita
berdoa biarlah hidup kita selama sepekan yang lalu boleh
menjadi kehidupan yang pantas dihadapan-Nya. Lewat doa dan
pujian, firman dan persembahan. Saya mengundang saudarasaudara untuk berdiri dan memuji Dia.
NYANYIKAN TUHANMU HALELUYA
PKJ 28:1, 2, 3

1. Nyanyikan Tuhanmu: haleluya, haleluya!
Malaikat bala sorga, semua puji Dia!
Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah
Sebab atas perintah-Nya semuanya tercipta.
Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah,
Hai api hujan es dan salju, kabut, angin, badai
bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia,
sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah.
2. Nyanyikan Tuhanmu: Haleluya, haleluya!
Malaikat kerubim, serafimpun, puji Dia!
Yang mendirikan semuanya untuk selamanya,
keagungan-Nya mengatasi langit, alam raya.
Wahai, segala raja serta pemerintah dunia,
teruna , anak dara, orangtua dan yang muda,
bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi,
dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari.
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3. Nyanyikanlah Tuhanmu: haleluya, haleluya!
Malaikat, kerubim, serafimpun, puji Dia!
Hai, bintang, bulan, matahari, angkatlah suara;
serta segala langit dan seluruh cakrawala.
Hai, ular-ular naga, segenap samud’ra raya,
binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap,
padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan
yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan.
Coda sehabis bait terakhir:
Nyanyikanlah Haleluya, Haleluya.
1.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
1.3.
PF

Votum & Salam
: Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit
dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selama-lamanya
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
: Dan menyertai saudara juga.
Kata Pembuka
(duduk)
: Saudara-saudara firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 : 17
menuliskan : “Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke
rumah Allah! Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik
dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh
orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu, bahwa mereka
berbuat jahat.” Marilah kita masuki ibadah ini dengan penuh
kesungguhan hati dan sukacita, karena Dia yang kita jumpai
adalah Dia yang penuh kasih setia.
YA ALLAH YANG MAHATINGGI
PKJ 101 : 1, 2, 3

1. Ya Allah yang Mahatinggi, Kau pencipta dunia ini;
kami juga Engkau ciptakan agar Dikau tetap dipuji:
Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati,
tolonglah kami sekarang ini dan selamanya!
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2. Ya Allah yang Mahakasih, Engkau lahir di dunia ini;
Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami.
Dari kubur telah Kau bangkit; kuasa maut tiada lagi.
Pimpinlah kami sebab Engkaulah Jalan yang benar.
3. Ya Allah yang Mahasuci, Engkau turun ke dunia ini;
Kau menyala bagaikan api; memurnikan nurani kami;
mengobarkan semangat kami agar kami menjadi b'rani.
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu.
1.4.
PF

Pengakuan Dosa
: (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
BILA KURENUNG DOSAKU
PKJ 37 : 1, 2

1. Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,
Yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,
Refrein.
Kasih sayang-Mu perlindunganku .
Di bawah naugan sayap-Mu damai hatiku
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu.
2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
Iri hati dan benciku kadang menjelma.
Refrein.
1.5.
PF

Jmt
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Berita Anugerah
(berdiri)
: Bagi kita yang dengan sungguh hati mengakui dosa dan salah
kita dihadapan-Nya, terimalah berita anugerahnya : “Sebab
Allah berfirman: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan
mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku
akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu
perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari
penyelamatan itu.” (2 Kor. 6:2)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !

BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU
PKJ 216 : 1, 2, 3
1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein:
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
2. Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Damai sejaht'ra melampaui akal dihatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
3. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Yesaya 42 : 1-9
1 Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang
kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya,
supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 2 Ia tidak
akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan
suaranya di jalan. 3 Buluh yang patah terkulai tidak akan
diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan
dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.
4 Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai,
sampai ia menegakkan hukum di bumi; segala pulau
mengharapkan pengajarannya. 5 Beginilah firman Allah, TUHAN,
yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang
menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang
memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan
nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya: 6 "Aku ini, TUHAN,
telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah
memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi
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engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang
untuk bangsa-bangsa, 7 untuk membuka mata yang buta, untuk
mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan
mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah
penjara. 8 Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan
memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku
kepada patung. 9 Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah
menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak Kuberitahukan.
Sebelum hal-hal itu muncul, Aku mengabarkannya kepadamu."
Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !

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.
4. Suara Tuhan membuat gurun gemetar,
bahkan hutan pun digunduli-Nya.
Tiap orang berseru dalam bait-Nya :
“Pada Tuhan segala hormat!”
Refrein.
2.4.
Pnt
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Bacaan II :
: Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 : 34-43
34 Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: "Sesungguhnya aku telah
mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. 35 Setiap orang dari
bangsa mana pun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan
kebenaran berkenan kepada-Nya. 36 Itulah firman yang Ia suruh
sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang

Jmt
2.5.
PF

memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah
Tuhan dari semua orang. 37 Kamu tahu tentang segala sesuatu yang
terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan
yang diberitakan oleh Yohanes, 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret:
bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa,
Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan
menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah
menyertai Dia. 39 Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang
diperbuat-Nya di tanah Yudea maupun di Yerusalem; dan mereka
telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. 40 Yesus
itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah
berkenan, bahwa Ia menampakkan diri, 41 bukan kepada seluruh
bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk
oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum
bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati.
42 Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh
bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi
Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. 43 Tentang
Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepadaNya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya."
Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
(berdiri)
: Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Matius 3 : 13-17
13 Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes
untuk dibaptis olehnya. 14 Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya:
"Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang datang
kepadaku?" 15 Lalu Yesus menjawab, kata-Nya kepadanya: "Biarlah
hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan
seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti-Nya. 16 Sesudah
dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit
terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke
atas-Nya, 17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan:
"Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan."
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Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman dalam
hidup keseharian, haleluya.
: (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya

2.6.
2.7.
2.8.

Khotbah : Hidup Yang Patut Di Hadapan Allah
(duduk)
Saat Teduh
Persembahan Pujian
Keb. I : PS Kidung Agung
Keb. III : PS Adoramus
Keb. II : PS Gema Kasih
Keb. IV : PS Gita Kalvari

2.9.
Pnt

Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
: Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita
mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan
Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…

2.10. Doa Syafaat
III.
A.
PF

(duduk)

PERAYAAN PERJAMUAN KUDUS
Pengantar Perjamuan Kudus
: Saat ini kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus, karena
Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan
mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan Kudus ini
diperuntukkan bagi Saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan
mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan
khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut Saudarasaudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk
merayakan Perjamuan Kudus bersama dengan kami di sini saat ini.
Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita,
selayaknyalah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan
Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup
dalam damai dengan sesama kita: dengan istri atau suami, dengan
orangtua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan
tetangga, dan dengan siapa pun yang kita jumpai dalam kehidupan kita?
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan
kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan

8

kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan
melayakkan kita untuk merayakan Perjamuan Kudus saat ini.
B.
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengarahan Hati
: Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
: Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.

C.
PF

Doa Syukur
: (Memimpin Doa Syukur)

D.
PF

Penetapan Perjamuan Kudus
: Kita bersyukur karena Bapa Yang Maha kudus senantiasa
menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil
bagian dalam Perjamuan Kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus
telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman, kita mengalami
kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus, yang pada malam
waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia
mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan
berkata: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah
ini menjadi peringatan akan Aku” Kristus, juga mengambil cawan,
sesudah makan, lalu berkata “Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap kali
kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku”
: Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!

Jmt

E.
PF

Peringatan Akan Kristus
: Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang
menyelamatkan dunia; kelahiran dan kehidupan Kristus, Anak-Nya,
di antara manusia, pembaptisan-Nya, kematian-Nya, perjamuan
malam terakhir bersama murid-murid-Nya. Kita memberitakan
kebangkitan Kristus dan kenaikkan-Nya ke sorga dalam kemuliaan,
di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus
kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka
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F.
G.
PF
Jmt

sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan dalam
Kristus, kita mengingat pengurbanan Kristus yang menyelamatkan,
yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
: Terpujilah Kristus!
: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh
Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus
menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan
yang hidup bagi Allah.
: Terpujilah Roh Kudus!
: Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus, semua
hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan
dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
: Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!
Doa Bapa Kami
Salam Damai
(berdiri)
: Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu
marilah kita hidup dalam pengampunan. Damai Tuhan besertamu!
: Dan besertamu juga.

(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan bersertamu)
-----------------------------duduk----------------------------Jmt

: (menyanyikan PKJ. 157:1 “PERJAMUAN YANG KUDUS”)

1.

Perjamuan yang kudus bekal untuk iman,
dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan.
Refrein:
Tubuh Yesus, tubuh Yesus makanan yang kudus.
Darah Yesus, darah Yesus minuman yang kudus.

H.
Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus
Pemecahan Roti:
PF
: Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Ambillah!
PF
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: Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah!

Penuangan Air Anggur:
PF
: Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan
darah Kristus. Ambillah!
PF

: Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah!

I.
PF

Ucapan Syukur
: “Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala
kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu
dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia
dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung
rajawali.“ (Maz.103:2-5)
Pengumpulan Cawan
(diiringi musik lembut)

IV.
4.1.
Pnt

PERSEMBAHAN SYUKUR
Ajakan Bersyukur !
: Saudara-saudara, persiapkanlah persembahan terbaik kita
bagi Tuhan, firman Tuhan menuliskan demikian : “Hendaklah
masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan
dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita.” (2 Korintus 9 : 7)
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
PKJ. 149: 1, 2, 3

1. Ucap syukur pada Tuhan, kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya
2. Nyanyikanlah dengan riangkarna kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya
3. Muliakan nama Tuhan karna kuasa-Nya abadi, muliakan.
senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya
4.2.

Doa persembahan

(berdiri)
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V.
5.1.

PENGUTUSAN DAN BERKAT
Lagu Pengutusan
PERUBAHAN BESAR
PKJ 239 : 1, 2, 3

1. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku;
di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku.
Refrein :
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
jiwaku bergemar bagai ombak besar
sejak Yesus di hatiku.
2. Aku tobat, kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku;
dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku.
Refrein.
3. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku;
aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku.
Refrein.
5.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
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Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

5.3.
PF

Berkat
: 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.
: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.

Jmt

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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