LITURGI
GKI GUNUNG SAHARI
“MELEPAS KEINGINAN MEMBALAS”
MINGGU 7 SESUDAH EPIFANI, 19 FEBRUARI 2017
Pdt = Pendeta; Pnt = Penatua; J = Jemaat

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.
J

PROSESI DENGAN NYANYIAN PROSESI
: (Menyanyikan, “Pujilah Tuhan, Sang Raja”, KJ. 10:1,5,
do=g, 3 ketuk)
1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b‟rilah musikmu bergaung
angkatlah puji-pujian!
- Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk Penatua dan (c)
Pendeta

5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua makhluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus!
Padukan suaramu: Amin
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3. VOTUM
Pdt : Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa, Putera dan Roh
Kudus!
J : (Menyanyikan) Amin, Amin, Amin.
4. SALAM
Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus, serta dari Roh Kudus, menyertai
Saudara sekalian!
J : Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
5. KATA PEMBUKA
Pdt : “Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri
menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka
Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku.
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan”
(Roma 12:19)
6.
J

NYANYIAN JEMAAT
: (menyanyikan, “Lawanlah Godaan”, KJ. 436, do=as, 6
ketuk)
1. Lawanlah godaan, s‟lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein:
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b‟ri pertolongan: pastilah kau menang
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3. Allah nenberikan tajuk mulia
bagi yang berjaya di dalam iman;
Kristus memulihkan kau yang tertekan,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (berdoa mengaku dosa dan mengakhirinya dengan kata) ...
Amin!
8.
J

NYANYIAN JEMAAT
: (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “’Ku Ingin
Menyerahkan”, KJ. 441, do=f, 6 ketuk)
1. „Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku,
sekalipun tak layak, kepada Tuhanku.
Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku,
supaya hanya Tuhan mengisi hidupku.
4 Setiap aku jatuh, dirangkul ‟ku erat,
tak kunjung dibiarkan anak-Nya tersesat.
Dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar,
sehingga dalam susah hatiku bergemar.
(Berdiri)

9. BERITA ANUGERAH
Pdt : Berita anugerah kita dengar dari 1 YOHANES 2:12,
“Dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya”.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J : Syukur kepada Allah!
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(Sambil menyanyikan, ”Salam Damai”, Jemaat saling bersalaman)
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai
Kar'na kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi
HiduPdtah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tu…han … ba…gi…mu
10. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyatakan tekad hidup barunya, dengan menyanyikan, “Allah
Adalah Kasih Dan Sumber Kasih”, KJ. 434, do=d, 4 ketuk)
Refrein:
Allah adalah kasih dan Sumber kasih
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya
Allah adalah kasih dan Sumber kasih
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya
1. “Kamu dalam dunia, bukan dari dunia
Kamu dalam dunia, bukan dari dunia
Akulah yang memikul sengsaramu”.
Refrein.
3. “Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya.
Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya:
Demikian kasih-Ku di dalammu”.
Refrein.
(Duduk)
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II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
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 IMAMAT 19:1-2,9-18
(kemudian membacakannya).
1

TUHAN berfirman kepada Musa: 2 "Berbicaralah kepada
segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka: Kuduslah kamu,
sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus.
………………………………………………...…………………...
9
Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kausabit
ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kaupungut
apa yang ketinggalan dari penuaianmu. 10 Juga sisa-sisa buah
anggurmu janganlah kaupetik untuk kedua kalinya dan buah yang
berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kaupungut, tetapi
semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang
asing; Akulah TUHAN, Allahmu. 11 Janganlah kamu mencuri,
janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang
kepada sesamanya. 12 Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaKu, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu;
Akulah TUHAN. 13 Janganlah engkau memeras sesamamu manusia
dan janganlah engkau merampas; janganlah kautahan upah seorang
pekerja harian sampai besok harinya. 14 Janganlah kaukutuki orang
tuli dan di depan orang buta janganlah kautaruh batu sandungan,
tetapi engkau harus takut akan Allahmu; Akulah TUHAN. 15
Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau
membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau
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terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili
orang sesamamu dengan kebenaran. 16 Janganlah engkau pergi kian
ke mari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu;
janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia; Akulah
TUHAN.
17
Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu,
tetapi engkau harus berterus terang menegor orang sesamamu dan
janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. 18
Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam
terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri; Akulah TUHAN.

J

Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

b. Mazmur Tanggapan
Pnt : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
memadahkan MAZMUR 119:33-40!
J : (Setelah Song Leader, jemaat menyanyikan)
Tunjukkan padaku, ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu
Aku hendak memegangnya, sampai akhir hidupku
SL : 1. Buatlah aku pahami, maka „ku pegang teguh
„Kan „ku p‟lihara Taurat-Mu, Tuhan, di dalam hatiku
Biar „ku hidup turut petunjuk, kar‟na „ku suka p‟rintah-Mu
J : (menyanyikan)
Tunjukkan padaku, ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu
Aku hendak memegangnya, sampai akhir hidupku
SL : 2. Condongkanlah hatiku, pada peringatan-Mu
Lalukanlah mataku, ya Tuhan, dari hal yang hampa
Hidupkan aku pada jalan-Mu, yang „Kau tunjukkan padaku
J : (menyanyikan)
Tunjukkan padaku, ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu
Aku hendak memegangnya, sampai akhir hidupku
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SL : 3. Teguhkanlah janji-Mu, pada hamba-Mu ini
Lalukanlah celaku, ya Tuhan, kar‟na hukum-Mu baik
Sungguh „ku rindu pada titah-Mu, kar‟na „Kau adil „ku hidup
J : (menyanyikan)
Tunjukkan padaku, ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu
Aku hendak memegangnya, sampai akhir hidupku
c. Bacaan Kedua
Pnt : Bacaan kedua diambil dari 1 KORINTUS 3:10-11,16-23
(kemudian membacakannya).
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Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan
kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah
meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus
membangun di atasnya. 11 Karena tidak ada seorang pun yang dapat
meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu
Yesus Kristus.
……………………………………………............................
16
Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17 Jika ada orang yang
membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
18
Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di
antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini,
biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. 19 Karena hikmat
dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis: "Ia yang
menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya." 20 Dan di
tempat lain: "Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang
berhikmat; sesungguhnya semuanya sia-sia belaka." 21 Karena itu
janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab
segala sesuatu adalah milikmu: 22 baik Paulus, Apolos, maupun
Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang,
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maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. 23 Tetapi
kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah.

J

Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

d. Bacaan Ketiga
Pdt : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MATIUS 5:38-48 (membacakannya)
38

Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi
ganti gigi. 39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu
melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa
pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi
kirimu. 40 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau
karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41 Dan
siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil,
berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. 42 Berilah kepada orang
yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang
mau meminjam dari padamu.
43
Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu
manusia dan bencilah musuhmu. 44 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. 45 Karena dengan demikianlah kamu
menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan
matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan
menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak
benar. 46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu,
apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat
demikian? 47 Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada
saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan
orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun
berbuat demikian? 48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama
seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna."
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Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!. Berbahagialah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang
melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya!
J : (Menyanyikan) Haleluya (3x).
13. KOTBAH
Pdt : (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema: “Melepas
Keinginan Membalas”)
14. SAAT HENING
15. PUJIAN
(06.00) Gema Kasih
(08.00) Gita kalvari

(10.00) Efrata
(17.00) Angelic Kids 1

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 percaya kita!
J : Aku percaya … dst.
(duduk)
17. DOA SYAFAAT
Pdt : (berdoa-syafaat, dan diakhiri
bersama “Doa Bapa Kami”)

dengan

III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
18. NAS PERSEMBAHAN
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menyanyikan

Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan kita, firman
Tuhan dari 1 TESALONIKA 5:18 yang berkata,
“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”.
19. NYANYIAN JEMAAT
J : (Sementara menyanyikan, “Aku Suka Membagi”, KJ. 433,
do=d, 2 ketuk, memberikan persembahannya, melalui
kantong persembahan yang diedarkan)
1. Aku suka membagi, pada orang tak punya
agar Tuhan dipuji, tiap orang di dunia
2. Pun kepada Tuhanku, ‟ku beri persembahan
tangan kiri tak tahu, apa laku yang kanan
3. Janda miskin pun layak, persembahan syukurnya
memberi lebih banyak, daripada yang kaya
(Berdiri)
20. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus.
J : Amin.
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
21. NYANYIAN JEMAAT
J : (Menyanyikan, “Setialah”, KJ. 446, do=bes, 4 dan 2 ketuk)
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1. Setialah kepada Tuhanmu, hai, kawan yang penat
Setialah, sokongan-Nya tentu di jalan yang berat
‟Kan datang Raja yang berjaya
menolong orang yang percaya. Setialah!
3. Setialah! Bertahanlah tetap sehingga kau menang.
Setialah! Selamatmu genap, sesudah berperang.
Meski bertambah marabaya,
t‟lah hampir habis susah payah. Setialah!
22.
Pdt
J
Pdt
J
Pdt
J

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

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

Orang yang LEMAH iman dan kasihnya MEMBALAS DENDAM
Orang yang KUAT iman dan kasihnya MENGAMPUNI”
(Anonim)
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