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UNDER ONE ROOF

DRAMA 1

BEBERAPA ORANG PGP memasuki ruangan Ibadah.

Berbincang-bincang sambil merapikan KURSI dan

menyiapkan perlengkapan Ibadah.

PGP 1

Eh Natal kita gimana ya kira-kira?

PGP 2

Ya kita dukung aja dong temen-temen panitia. Toh

mereka kalau butuh bantuan juga ngomong ke kita.

PGP 3

Eh slide mana? Tata Ibadah udah di print?

PGP 4

Video warta ada?

PGP 1

Petugas bantu dihubungi yuk udah jam berapa nih.

Tidak lama kemudian, PETUGAS IBADAH memasuki

ruangan Ibadah dengan MEMBAWA GITAR, CAJON &

SPEAKER. BEBERAPA AGP datang lalu saling memberi

salam persekutuan. Lalu mengambil tempat duduk.

MUSIKAL 1

ASTRID, JONATHAN & BELYA memasuki ruang Musa

sambil bernyanyi lagu "HIP HIP HURA-HURA".

ASTRID, JONATHAN & BELYA

Di malam minggu ku pergi ke pesta

Pesta meriah ulang tahun kawanku.

Disambut AGP lain dengan lagu "AKU CINTA DIA".

WIDA & LUCKY

Hati yang berbunga, pada pandangan pertama

Oh Tuhan tolonglah, Aku cinta aku cinta dia

Disambut oleh AGP lainnya menyanyikan lagu "ANAK

SEKOLAH".

YEREMIA & KATHY

Aku masih Anak Sekolah satu SMA

Belum tepat waktu ’tuk begitu begini

Musik dan tarian mengiringi masing-masing

kelompok menyanyikan lagu.
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*MUSIK LAGU "HIP HIP HURA"

Di malam minggu ku pergi ke pesta

Pesta meriah ulang tahun kawanku

Semua yang datang bergaya ceria

Berdansa dan gembira

Ditengah pesta kulihat si dia

Lincah gayanya dandan masa kini

Ingin hatiku mencium pipinya

Tapi malu rasanya

Reff:

Oh hip hip hura hura (hura hura)

Uh uhh..Aku suka dia (suka dia)

Uh uhh..Aku jatuh cinta (jatuh cinta)

Uh uhh..Diapun menanti cinta bersemi dihati

Oh hip hip hura hura (hura hura)

Uh uhh..Aku suka dia (suka dia)

Uh uhh..Aku jatuh cinta (jatuh cinta)

Uh uhh..Diapun menanti cinta bersemi di hati

Cinta bersemi dihati, Cinta bersemi di hati

Dihati ada cinta...

*MUSIK LAGU "AKU CINTA DIA"

Di saat kau berjalan, Di muka rumahku

Penuh gaya

Tersita pandanganku, Hingga ku terpesona

Siapakah dirimu, Hatiku ingin tahu

Segera

Dimanakah rumahmu, Siapakah namamu

Sebutkanlah

Kuingin berkenalan, Terimalah salamku

Gayamu dan wajahmu, Terbawa dalam mimpi

Diriku... Dimabuk asmara

Reff:

Hati yang berbunga, Pada pandangan pertama

Oh Tuhan tolonglah, Aku cinta ku cinta dia

Hati yang berbunga, Pada pandangan pertama

Oh Tuhan tolonglah, Aku cinta aku cinta dia

DRAMA 2

Astrid, Belya & Jonathan memasuki panggung.

ASTRID

Eh..Eh..Eh ini apa-apaan pake peluk peluk segala.

BELYA

Uunch aku juga mau dong di peluk peluk. (Bersandar ke

Lucky)
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WIDA

Eh ini senior ngga usah ganjen deh. Dasar pelakor!

(Mendorong Belya)

ASTRID

Yaelah biasa aja keles. Cantik nggak seberapa juga.

WIDA

Aduh ngga usah basa basi deh kakak kakak, bilang aja

kalau iri sama kecantikan aku.

BELYA

Eh ini junior ngga usah kecentilan deh.

LUCKY

Emm..

ASTRID, BELYA, WIDA

DIAM!!!

*MUSIK LAGU "ANAK SEKOLAH"

Wowowowo Way yayayaya yaa yaa..(2x)

Bukan aku tak tertarik

Dengan kata rayuanmu

Saat matamu melirik

Aku jadi suka padamu

Tiap kali kau bermanja

Gemetar rasa di dada

Ingin ku bisikan cinta

Tapi hati ini malu jadinya

Reff:

Engkau masih Anak Sekolah satu SMA

Belum tepat waktu ’tuk begitu begini

Anak Sekolah datang kembali

Dua atau tiga tahun lagi

Wowowowo Way yayayaya yaa yaa..(2x)

IBADAH 1

LITURGOS mengambil tempat di panggung untuk

membawakan Ice Breaking. Pemain drama mengambil

tempat duduk bersama Jemaat.

DRAMA 3

Liturgos memberi kesempatan kepada PENDETA,

rekan-rekan pemuda kembali mengambil tempat di

panggung. BUNYI SUARA PINTU BERDECIT, SEORANG

PEMUDA MEMASUKI RUANGAN.

PEMUDA MAHASISWA

Maaf saya terlambat.

Pendeta mengajak rekan-rekan pemuda membentuk

kelompok.
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PENDETA

Baiklah rekan-rekan pemuda, kita akan membagi kalian

dalam beberapa kelompok.

JONATHAN

Aduh pak Pendeta, nggak usah deh bagi-bagi kelompok.

WIDA

Iya pak. Lagi pula kita sudah punya kelompok

masing-masing loh.

KATHY

Jangan dong pak, kita kalau gabung sama

kakak-kakaknya nggak nyambung gitu, di kerjain mulu.

LUCKY

Eh kita becanda doang loh, nggak ada maksud apa-apa.

BELYA

Yaelah pada baper baper amat sih ini anak-anak.

PENDETA

[KHOTBAH]

Rekan-rekan pemuda.

Pada saat kita berdamai dengan Allah dan memiliki

damai Allah di dalam hati kita, kita akan dapat

membawai damai kepada sesama.

Yesus Kristus lahir untuk menjembatani hubungan

antara Allah dengan manusia yang pada awalnya telah

rusak menjadi pulih kembali.

Ketika Yesus lahir di tengah dunia, malaikat-malaikat

menyatakan bahwa kehadiran-Nya membawai damai

sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan

kepada-Nya.

Sudah menjadi tugas kita untuk menyampaikan kabar

baik bahwa Kristus telah hadir di tengah-tengah kita,

membawa kedamaian antara Allah dengan manusia. Dengan

membawa damai, orang lain juga bisa turut merasakan

damai yang kita miliki.

Kita berada di bawah satu atap yang sama. Perbedaan

itu akan indah jika damai terus melingkupi kehidupan

kita dengan sesama. Di dalam persekutuan, di

lingkungan sekitar kita, di dalam Kota, Negara,

bahkan hingga ke seluruh dunia.

Amin.

MUSIKAL 2

PENDETA

[DOA SYAFAAT]

Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa syafaat.

STELLA menyanyikan lagu "JADIKAN KAMI SATU".

Di belakang terlihat rekan-rekan pemuda yang

tidak serius berdoa.
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*MUSIK LAGU "JADIKAN KAMI SATU"

Kami rendahkan diri dihapadan-Mu

Membawa hancur hati saat berseru

Agar kami saling melengkapi tubuh-Mu

Seperti Kau dan Yesus adalah satu

Reff:

Jadikan kami satu seperti kerinduanku

Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu

Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu

Mulailah dari kami lebih dulu

Jadikan kami satu

IBADAH 2

Liturgos mengajak Jemaat mengangkat pujian

MENGHADAP TUHAN.

DRAMA 4

PENDETA

[PENGUTUSAN]

Rekan-rekan, marilah kita memohon berkat dari Allah.

"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." (Bil 6:24-26)

AGP

Amin.. Amin.. Aaaaamin.

Salam persekutuan antar pemuda (Diiringi lagu

Mars GP), terlihat rekan-rekan GP berkumpul

bersama kelompoknya masing-masing. Stella

menghampiri masing-masing kelompok dan memberi

salam persekutuan, mengajak mereka bergabung

satu dengan yang lain. Kemudian berfoto bersama.

MUSIKAL 3

Stella mulai menyanyikan lagu "DAMAI SEJAHTERA",

dilanjutkan oleh perwakilan masing-masing

kelompok dan bernyanyi bersama.

*MUSIK LAGU "DAMAI SEJAHTERA" (GITA BAKTI 126)

Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku

Sungguh kurasakan melimpah dihatiku

Kepada sesama harus ku beri

Biar semua orang rasakan damai-Nya

Damai sejahtera mulai dari diriku

Damai di dunia itulah harapanku

Dengan Allah Bapa mari satulah

Kita membawa damai ke dalam dunia


