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LITURGI
GKI GUNUNG SAHARI
“KRISTUS, PERUNTUH TEMBOK PEMISAH”
MINGGU BIASA, 19 JULI 2015
1. PERSIAPAN
-

Organis/pianis mengalunkan lagu-lagu gerejawi
Saat teduh/doa pribadi
Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam kebaktian)
Penegasan pokok-pokok penting warta jemaat (tepat pada jam kebaktian)

I. JEMAAT BERHIMPUN
(Berdiri)
2. PROSESI DENGAN NYANYIAN PROSESI
J

: (Menyanyikan, “Dengan Malaikat, Angkatlah”, PKJ 9, do=g, 4 ketuk)
3. Layak pada-Nya diberi,
pujian semesta, pujian semesta
Kuasa dan hormat tak henti
selamanya, selama-lamanya
selama-lamnya, selama-lamanya
4. Mahluk semua, marilah
memuji Yang Kudus, memuji Yang Kudus
Sang Bapa yang di takhta-Nya
dan Yesus, dan Yesus Penebus
dan Yesus Penebus, dan Yesus Penebus

-

Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk Penatua dan Pendeta

3. VOTUM
Pdt : Pertolongan dalam hidup kita dan dalam kebaktian saat ini
senantiasa adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit
dan bumi.
J
: (Menyanyikan) Amin, amin, amin.
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4. SALAM
Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian!
J
: Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
5. KATA PEMBUKA
Pdt : Jemaat yang dikasihi Tuhan! Tema kebaktian kita pada hari ini,
adalah “Kristus, Peruntuh Tembok Pemisah”. Melalui tema
tersebut, jemaat hendak diajak untuk mengenal, menghayati dan
mensyukuri Allah dalam Kristus yang tidak membeda-bedakan
dalam karya ciptaan dan penyelamatan-Nya, sehingga umat
terdorong untuk menghargai keperbedaan itu dalam kehidupan
bersama dengan sesama.
6. NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyanyikan, “Dunia Dalam Rawa Paya”, KJ 343, do=g, 4
ketuk)
1. Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus
Kristen manakah cahaya Injil Kudus?
Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita:
Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus
2. Bangunkan persekutuan sidang jemaat
dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat
Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa
Sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat
7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (memanjatkan doa Pengakuan Dosa)
8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “Ya Yesus, Tolonglah”, KJ 28, do=d, 4 ketuk)
1. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku
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Dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu
2. Ya Yesus, dengarlah, seruan hatiku
Lengkapi aku yang lemah, sebagai laskar-Mu
6. Ya Yesus Penebus, berilah akhirnya
kesukaan-Mu yang kudus, di negeri baka
(Berdiri)
9. BERITA ANUGERAH
Pdt

J

: Berita anugerah kita dengar dari , “Sesungguhnya, penderitaan
yang pahit menjadi keselamatan bagiku; Engkaulah yang
mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah
melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu”.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

10. NYANYIAN JEMAAT
J

: (menyatakan tekad hidup barunya, dengan menyanyikan, “Ya
Yesus Terkasih”, KJ 382, do=f, 4 ketuk)
1. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku
‘ku buang dosaku, demi nama-Mu
‘Kau Jurus’lamatku, Pengasih benar
Kasihku pada-Mu, semakin besar
(Jemaat saling bersalaman dan saling ucapkan,
”Salam Damai!”)
2. Engkau lebih dulu mengasihiku
‘Kau hapus dosaku, dengan darah-Mu
Menanggung sengsara, ‘Kau tidak gentar
Kasihku pada-Mu, semakin besar
(Duduk)

II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
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Pdt : (Berdoa mohon pertolongan Roh Kudus) ... Kami berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
J
: Amin.
12. PEMBACAAN ALKITAB
a. Bacaan Pertama
Pnt : Bacaan pertama diambil dari 2 SAMUEL 7:1-14 (kemudian
membacakannya).
1
Ketika raja telah menetap di rumahnya dan TUHAN telah
mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua
musuhnya di sekeliling, 2 berkatalah raja kepada nabi Natan:
"Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal
tabut Allah diam di bawah tenda." 3 Lalu berkatalah Natan
kepada raja: "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung
hatimu, sebab TUHAN menyertai engkau."
4
Tetapi pada malam itu juga datanglah firman TUHAN
kepada Natan, demikian: 5 "Pergilah, katakanlah kepada
hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN: Masakan engkau
yang mendirikan rumah bagi-Ku untuk Kudiami? 6 Aku tidak
pernah diam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel
dari Mesir sampai hari ini, tetapi Aku selalu mengembara
dalam kemah sebagai kediaman. 7 Selama Aku mengembara
bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku
mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel,
yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku Israel,
demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah
dari kayu aras? 8 Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada
hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam:
Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika
menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umat-Ku
Israel. 9 Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang
kaujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari
depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orangorang besar yang ada di bumi. 10 Aku menentukan tempat bagi
umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam
di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak
pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, 11 sejak
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J

Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku
mengaruniakan keamanan kepadamu dari pada semua
musuhmu. Juga diberitahukan TUHAN kepadamu: TUHAN
akan memberikan keturunan kepadamu. 12 Apabila umurmu
sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersamasama dengan nenek moyangmu, maka Aku akan
membangkitkan
keturunanmu
yang
kemudian,
anak
kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. 13
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan Aku
akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya.
14
Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku.
Apabila ia melakukan kesalahan, maka Aku akan menghukum
dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang
diberikan anak-anak manusia”.
Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

b. Mazmur Tanggapan
Pnt : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan
MAZMUR 89:21-28,36-38!
J
: (Setelah Song Leader menyanyikan refreinnya, selanjutnya
jemaat menyanyikannya)
Aku akan memelihara kasih setia-Ku
bagi dia selama-lamanya
dan perjanjian-Ku teguh bagi dia
SL : 1. Aku t’lah mendapat Daud hambaku
‘Ku t’lah mengurapinya dengan minyak kudus-Ku
Maka tangan-Ku pun tetap dengan dia
bahkan lengan-Ku pun meneguhkan dia
Musuh tak akan menyergapnya
Orang curang tak akan menindasnya
Aku akan menghancurkan lawan-lawannya dari hadapannya
Orang yang membencinya akan ‘ku bunuh
J : (menyanyikan)
Aku akan memelihara kasih setia-Ku
bagi dia selama-lamanya
dan perjanjian-Ku teguh bagi dia
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SL : 2. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia
Oleh kar’na Nama-Ku, tanduknya ‘kan meninggi
‘Ku ‘kan buat tangannya menguasai laut
Tangan kanannya kuasai sungai-sungai
Dia pun ‘kan berseru pada-Ku:
“Kau Bapa, Gunung batu kes’lamatanku”
‘Ku angkat dia jadi anak sulung
Dia akan jadi, kau yang mahatinggi
di antara raja-raja di bumi
J : (menyanyikan)
Aku akan memelihara kasih setia-Ku
bagi dia selama-lamanya
dan perjanjian-Ku teguh bagi dia
SL : 3. Sekali Aku bersumpah,
sekali ‘Ku bersumpah demi kekudusan-Ku
Tentu ‘Ku tak ‘kan berbohong pada Daud
Anak cucunya ‘kan ada selamanya
Dan takhtanya bagai mentari
yang bersinar di depan mata-Ku
Seperti bulan yang ada ‘tuk selamanya, selama-lamanya
Suatu saksi setia di awan-awan
J : (menyanyikan)
Aku akan memelihara kasih setia-Ku
bagi dia selama-lamanya
dan perjanjian-Ku teguh bagi dia
c. Bacaan Kedua
Pnt : Bacaan kedua diambil dari EFESUS 2:11-22 (kemudian
membacakannya).
11
Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu -- sebagai orangorang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang
tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya "sunat",
yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, -- 12
bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan
Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan
yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam
dunia. 13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang
dahulu "jauh", sudah menjadi "dekat" oleh darah Kristus. 14
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Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan
kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu
perseteruan, 15 sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia telah
membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan
ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu
manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan
damai sejahtera, 16 dan untuk memperdamaikan keduanya, di
dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan
melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17 Ia datang dan
memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang "jauh" dan
damai sejahtera kepada mereka yang "dekat", 18 karena oleh Dia
kita kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk kepada
Bapa. 19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan
pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah, 20 yang dibangun di atas
dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai
batu penjuru. 21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi
tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. 22 Di
dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat
kediaman Allah, di dalam Roh.
Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

d. Bacaan Ketiga
Pdt : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MARKUS 6:30-34 (membacakannya)
30
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan
Yesus dan memberitahukan kepada-Nya semua yang mereka
kerjakan dan ajarkan. 31 Lalu Ia berkata kepada mereka:
"Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan
beristirahatlah seketika!" Sebab memang begitu banyaknya
orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka
tidak sempat. 32 Maka berangkatlah mereka untuk
mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33
Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat
mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil
jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu
sehingga mendahului mereka. 34 Ketika Yesus mendarat, Ia
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J

melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatiNya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti
domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia
mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!. Berbahagialah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang
memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya!
: (Menyanyikan) Haleluya (3x).

13. KOTBAH
Pdt : (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema: KRISTUS,
PERUNTUH TEMBOK PEMISAH)
14. SAAT HENING
15. PUJIAN
(06.00)
(08.00)
(10.00)
(17.00)

Solois Steffi
PS Persekutuan Doa Pagi
PS Kidung Agung
Kolintang Gema Kasih 2

16. PENGAKUAN IMAN
Pnt : Marilah, sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala
zaman, kita mengingat dan mengucapkan ulang Pengakuan
Iman Rasuli sebagai pengakuan iman kita!
J
: Aku percaya … dst.
17. DOA SYAFAAT
Pdt : (berdoa-syafaat)

III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan kita, firman
Tuhan dari YEREMIA 33:11 yang berkata, “Sambil
mempersembahkan korban syukur di rumah TUHAN,
Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, sebab TUHAN itu
baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!”.
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19.

NYANYIAN JEMAAT
J

: (Sementara menyanyikan, “Apalah Arti Ibadahmu”, PKJ 264,
do=f, 4 ketuk, memberikan persembahannya, melalui kantong
persembahan yang diedarkan)
1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan
bila tiada rela sujud dan sungkur?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan
bila tiada hati tulus dan syukur?
Refrein:
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan
Ibadah sejati: kasihilah sesama-Mu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan
Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan
2. Marilah ikut melayani orang berkeluh
agar iman tetap kuat serta teguh
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan
persembahan yang berkenan bagi Tuhan
3. Berbahagia orang yang hidup beribadah
yang melayani orang susah dan lemah
Dan penuh kasih menolong orang yang terbeban
itulah tanggung jawab orang beriman
(Berdiri)

20.

DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus.
J
: Amin.

IV. PENGUTUSAN
21.

NYANYIAN JEMAAT
J
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: (Menyanyikan, “Keluar Dari Kaum”, KJ 342, do=g, 4 ketuk)
1. Keluar dari kaum dan rumah bapakmu
serahkan dirimu kepada rahmat-Hu
Percaya sabda-Nya, berjalan dengan suka

ke tanah air baka yang tertentu di muka
2. Pergi dengan seg’ra ke lorong negeri
dan ke simpangannya yang buruk dan keji
b’ri rumah-Ku penuh, jemput segala orang
ke rumah s’lamat-Ku, tempatnya tidak kurang
3. Keluar, ajarlah, seluruh dunia
taburkan Injil-Ku di sawah-ladang-Nya
Mau t’rang, mau pun gelap, di rumah dan kerjamu
baik ingatlah tetap, ’Ku menyertai kamu
22.

PENGUTUSAN
Pdt
J
Pdt
J
Pdt
J

23.

: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

BERKAT
Pdt : (Menyampaikan berkat)
J
: (Menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x
(Duduk)

24.

SAAT TEDUH

Kegelapan tak dapat menghalau kegelapan
Hanya terang dapat melakukannya
Perseteruan tak dapat menghalau perseteruan
Hanya kasih dapat melakukannya

Martin Luther King Jr
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