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LITURGI

KENAIKAN TUHAN YESUS KE SURGA
Kamis, 10 Mei 2018

“Mengapa Engkau Berdiri Melihat Ke Langit?”
Pnt. Kristina Simaremare
PERHIMPUNAN
Ajakan
(duduk)
Pnt : Kristus telah bangkit!! Kebangkitan-Nya mendatangkan
kebangkitan bagi murid-murid-Nya untuk melanjutkan
hidup dan karya-Nya di dunia ini! Ia bangkit dan hidup
kembali tidak untuk tinggal bersama para murid
melainkan untuk melanjutkan perjalanan-Nya menuju
kemuliaan Bapa di sorga. Kepada para murid Ia
meninggalkan berkat-Nya yang mendatangkan sukacita
untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus. Sambil
berdiri kita nyanyikan “Haleluya Pujilah” !
HALELUYA! PUJILAH
KJ 1 : 1, 2
Refrain:
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang hidup, Bapa kekal!
1. Langit, buana semesta patut memuji kuasa-Nya,
kar’na berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi.
Refrain.
2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!
Refrain.
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Votum
PF. : Marilah kita memasuki Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus
Kristus ke Sorga dengan bersama-sama mengakui:
PF+J : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi.
PF : Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
J
: Sekarang dan sampai selama-lamanya.
PF+J : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Salam
PF : Damai sejahtera Allah beserta saudara!
J
: Dan beserta saudara juga.
Kata Pembuka
(duduk)
PF : Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan peristiwa
kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Kenaikan Yesus ke
Sorga bukanlah sekedar sebuah peristiwa, namun ada
makna yang terus diingatkan dan ditekankan hingga
saat ini. Saat ini kita hadir ke tempat ini untuk kembali
mengingat peristiwa yang menjadi tonggak perutusan
bagi kita. Dengan syukur, marilah kita sambut tugas
perutusan Tuhan untuk menjadi pewarta kasih Allah.
Agungkan Kuasa Nama-Nya
KJ 222a : 1, 4, 7
1. Agungkan kuasa nama-Nya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu!
Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus, Tuhanmu!
4. Jemaat yang tak melupakan derita Penebus,
b’ri hormat di hadirat-Nya dan puji Tuhanmu!
B’ri hormat di hadirat-Nya dan puji Yesus, Tuhanmu!
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7. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut;
akui Kerajaan-Nya dan puji Tuhanmu!
Akui Kerajaan-Nya dan puji Yesus, Tuhanmu!
Pengakuan Dosa
PF : Sebelum Tuhan Yesus menderita sengsara dan mati di kayu
salib serta bangkit, Ia telah berpesan kepada para murid
dengan berkata: “Seperti Bapa telah mengasihi Aku,
demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di
dalam kasih-Ku itu. 10 Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti
perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. 11
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada
di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 12 Inilah
perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku
telah mengasihi kamu.” (Yoh 15: 9-12) Ketika kita
mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan Yesus tadi,
kita menyadari bahwa kita belum dapat melakukan perintah
kasih itu dengan sempurna. Oleh karena itu marilah kita
merendahkan hati kita, datang dalam hadirat-Nya dan
memohon belas kasih Tuhan. (PF memimpin berdoa)
Suara-Mu Kudengar
KJ 33 : 2, 3, 4
2. Kendati ‘ku lemah, tenaga Kau-beri;
Kau-hapus aib dosaku, hidupku pun bersih.
Refrain:
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu;
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
3. Kau-panggil diriku, supaya kukenal
iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal.
Refrain.
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4. Kau-buat meresap karya-Mu dalamku;
kuasa dosa pun lenyap, diganti rahmat-Mu.
Refrain.
Berita Anugerah
(berdiri)
PF. : Kristus mengampunimu!
J.
: KRISTUS MENGAMPUNIMU JUGA!
PF. : "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala
makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya:
mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka
akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi
mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka
minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka;
mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan
orang itu akan sembuh" (Markus 16:15-18).
Demikianlah Berita Anugerah dari Tuhan.
J
: SYUKUR KEPADA ALLAH!
JIKA PADAKU DITANYAKAN
KJ 432 : 1, 2
1. Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan
pada dunia yang penuh penderitaan,
‘kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin,
pembebasan bagi orang yang ditawan;
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
---------------------BERSALAM-SALAMAN------------------5

2. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan
pada dunia yang penuh dengan cobaan,
aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya
menyampaikan kasih Allah yang sejati.
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah,
kes’lamatan dalam Kristus, Putera-Nya.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
PELAYANAN FIRMAN
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.

(duduk)

Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1:1-11
Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis
tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan
Yesus, 2 sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah
memberi perintah-Nya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul
yang dipilih-Nya. 3 Kepada mereka Ia menunjukkan diriNya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak
tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab selama
empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri
dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah.
4 Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan
mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji
Bapa, yang--demikian kata-Nya--"telah kamu dengar dari
pada-Ku. 5 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi
tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus."
6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ:
"Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan
kerajaan bagi Israel?" 7 Jawab-Nya: "Engkau tidak perlu
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mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri
menurut kuasa-Nya. 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa,
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi." 9 Sesudah Ia
mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh
mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka.
10 Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik
itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih
dekat mereka, 11 dan berkata kepada mereka: "Hai orangorang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu,
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu
melihat Dia naik ke sorga."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
Antar Bacaan : Mazmur 47
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor,
dinyanyikan bersama jemaat)
Allah telah naiklah: “Amen, Haleluya!’
Diiringi sorakan: “Amen, Haleluya!”
Mari bagi Dia bermazmur: “Amen, Haleluya!”
Mari bagi Dia bermazmur: “Amen, Haleluya!”

kemudian

1. Mari bertepuk tangan Hai, segala bangsa!
Dengan sorak-soraimu, sanjung Allahmu!
Kar’na yang Maha tinggi, Tuhan-Mu yang dasyat.
Dia Raja yang besar atas seluruh bumi.
Refrein.
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2. Bangsa-bangsa didunia sudah Dia taklukkan
lalu diserahkan-Nya dikaki kita.
Tuhan yang memilih tanah perjanjian
bagi kebanggaan Yakub yang dikasihi-Nya.
Refrein.
Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat Efesus 1: 15-23
Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu
dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua
orang kudus, 16 aku pun tidak berhenti mengucap syukur
karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku,
17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu
Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh
hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
18 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar
kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung
dalam panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian
yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, 19 dan betapa
hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan
kekuatan kuasa-Nya, 20 yang dikerjakan-Nya di dalam
Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati
dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga,
21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa
dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat
disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di
dunia yang akan datang. 22 Dan segala sesuatu telah
diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah
diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala
yang ada. 23 Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu
kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
15
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Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
PF. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Lukas 24 : 44-53
Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang
telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersamasama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua
yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan
kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." 45 Lalu Ia membuka
pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.
46 Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias
harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada
hari yang ketiga, 47 dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang
pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48 Kamu
adalah saksi dari semuanya ini. 49 Dan Aku akan mengirim
kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus
tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan
kekuasaan dari tempat tinggi." 50 Lalu Yesus membawa
mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia
mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. 51 Dan
ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari
mereka dan terangkat ke sorga. 52 Mereka sujud
menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem
dengan sangat bersukacita. 53 Mereka senantiasa berada di
dalam Bait Allah dan memuliakan Allah.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya !
44
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J

: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.

Khotbah :

“Mengapa Engkau Berdiri Melihat Ke Langit? ”

Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II&III
Kebaktian IV

: PS Gema Kasih
: PS Gita Kalvari
: PS Biduan Sion

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…
Doa Syafaat
PF : (Memimpin doa syafaat dan
mengucapkan Doa Bapa Kami)

(duduk)
diakhiri dengan

PERSEMBAHAN SYUKUR
Ajakan Bersyukur !
Pnt : Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita melalui
persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan
diambil dari Efesus 5:1-2 : “Sebab itu jadilah penurutpenurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah
di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah
mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.”
T’RIMA KASIH YA TUHANKU
PKJ 148 : 1, 3, 4
1. Trima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu.
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Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu.
Kau-curahkan pada umat-Mu, Kau-curahkan pada umat-Mu.
3. ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu,
kar'na itu makna kasih-Mu, kar'na itu makna kasih-Mu.
4. Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kau-ciptakan.
Ku-taati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman
Doa Syukur

(berdiri)

PENGUTUSAN
PF. : Ibadah kita di sini telah usai,
J
: IA TELAH MENGUDUSKAN KITA.
PF. : Pandanglah sekelilingmu, masih banyak manusia yang tak
mengenal kasih Kristus.
J
: KAMI SIAP dipakai jadi hamba yang setia kerja dan
bertekun menyebarkan kes'lamatan.
Lagu Pengutusan
NAMA YESUS TERMULIA
PKJ 184 : 1, 2

1. Nama Yesus termulia di atas segala nama,

agar didalam nama-Nya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidahpun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi dandi sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidahpun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan
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2. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu,

suruh hamba yang setia kerja dan bertekun.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
ku puji, ku sembah Raja alam semesta.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.

Berkat
PF. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF. : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
PF. : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
PF. : Sambut dan terimalah berkat Tuhan: “Semoga Allah
damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan
semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus,
Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga
akan menggenapinya” (1 Tesalonika. 5:23-24). AMIN.
J
: (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
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