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LITURGI
PASKAH MINGGU KE-7 & HUT KE-81 GKI GUNUNG SAHARI
“KUASA ILAHI DAN TANGGAPAN MANUSIA”
MINGGU, 13 MEI 2018
Pdt = Pendeta; Pnt = Penatua; J = Jemaat; SL = Song Leader

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, “Mari Sembah”, PKJ 19, do=d, 4 ketuk)
1. Mari sembah Allah yang akbar
Agungkanlah! Karya-Nya besar
Allah berkuasa di atas isi dunia
Patutlah semua memuji nama-Nya
Mari sembah Allah yang akbar
Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk Penatua dan Pendeta

2. Mari sembah Yesus Penebus
Agungkanlah! Kasih-Nya besar
Yesus rela mati disalib di Golgota
Hingga manusia terhapus dosanya
Mari sembah Yesus Penebus
3. Mari sembah Roh Mahakudus
Agungkanlah! Hikmat-Nya besar
Roh Kudus menuntu n setiap langkah kami
Agar hidup kami semakin berseri
Mari sembah Roh Mahakudus
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3. VOTUM
Pdt : Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putera
Penyelamat Dunia dan Roh Kudus Pemelihara kita!
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 : Yesus tak pernah membiarkan orang percaya kepada-Nya hidup
bagaikan anak yatim piatu. Tak berayah dan tak beribu. Melalui
Kuasa Ilahi atau Roh Kudus, Ia telah dan selalu datang dalam
kehidupan orang percaya untuk sertai, pelihara dan kuduskan
mereka. Namun, Kuasa Ilahi pun selalu membutuhkan tanggapan positif dan aktif dari setiap orang percaya. Kesetiaan Kuasa
Ilahi untuk sertai, pelihara dan kuduskan orang percaya
sesungguhnya mengundang kesetiaan kita juga untuk mau selalu
jadi “Kawan Sekerja”-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari.
6. NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyanyikan, “Setia-Mu, Tuhanku, Tiada Bertara”, PKJ 138,
do=d, 3 ketuk)
1. Setia-Mu, Tuhanku, tiada bertara
Di kala suka, di saat gelap
Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah
‘Kaulah Pelindung abadi tetap
Refrein:
Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku
Setiap pagi bertambah jelas
Yang ‘ku perlukan tetap ‘Kau berikan
Sehingga aku pun puas lelas
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2. Musim bertanam dan musim tuaian
Surya, rembulan, di langit cerah
Bersama alam memuji, bersaksi
Tentang setia-Mu tak bercela
7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (berdoa mengaku dosa dan mengakhirinya dengan kata) ...
Amin!
8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “Mungkinkah Aku
Pun Serta”, KJ 31a, do=g, 4 ketuk)
1. Mungkinkah aku pun serta, tertolong oleh darah-Nya
Akulah pangkal siksa-Nya yang menyebabkan mati-Nya
Agung benar, ya Tuhanku: Engkau tersiksa gantiku!
Agung benar, ya Tuhanku: Engkau tersiksa gantiku!
2. Para malak sekalipun, tiada dapat mengerti
Apa sebabnya Yang Kudus, menanggung siksa yang keji
Kasih-Nyalah alasannya, menanggung dosa dunia
Kasih-Nyalah alasannya, menanggung dosa dunia
(Berdiri)

9. BERITA ANUGERAH
Pdt

J

: Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat
dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berfirman, “Hanya
sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih
sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali”.(Yes 54:7)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
: Syukur kepada Allah!
(Sambil menyanyikan, ”Salam Damai”,
Jemaat saling bersalaman)
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai
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Kar'na kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tu…han … ba…gi…mu
10. NYANYIAN JEMAAT
Pdt

J

: “Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan
wajah-Ku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih
setia abadi Aku telah mengasihani engkau, firman TUHAN,
Penebusmu”.(Yes 54:8)
: (menyatakan tekad hidup barunya, dengan menyanyikan,
“Yesus tetap mengasihi Aku”, PKJ 143, do=f, 4 ketuk))
1. Yesus tetap mengasihi aku
Kuasa gelap tak ‘kan memisahku
Bahkan nyawa-Nya Ia beri
Kini ‘ku milik-Nya
Refrein:
Aku tetap milik-Nya, Yesus pun milikku
Bukan untuk sementara, tapi selamanya
3. Limpah meruah sukacitaku
Yesus membuka rantai dosaku
Oleh darah-Nya ‘ku ditebus
Kini ‘ku milik-Nya
(Duduk)

II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
Pdt
J

: (Berdoa mohon pertolongan Roh Kudus) ... Kami berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
: Amin.

12. PEMBACAAN ALKITAB
a. Bacaan Pertama
5

Pnt : Bacaan pertama diambil dari KISAH PARA RASUL 1:15-26
(kemudian membacakannya).
15

Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudarasaudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira seratus dua puluh orang
banyaknya, lalu berkata: 16 "Hai saudara-saudara, haruslah genap
nas Kitab Suci, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan
Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus
itu. 17 Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di
dalam pelayanan ini." 18 -- Yudas ini telah membeli sebidang tanah
dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya
terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah ke luar. 19 Hal itu
diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu
mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri "Hakal-Dama", artinya
Tanah Darah --. 20 "Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur: Biarlah
perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di
dalamnya: dan: Biarlah jabatannya diambil orang lain. 21 Jadi harus
ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa
datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama
dengan kami, 22 yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus
terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan
kami tentang kebangkitan-Nya."
23
Lalu mereka mengusulkan dua orang: Yusuf yang disebut
Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. 24 Mereka
semua berdoa dan berkata: "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal
hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari
kedua orang ini, 25 untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu
kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang
wajar baginya." 26 Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu
dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia
ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu.

J

Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

b. Mazmur Tanggapan
Pnt : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan memadahkan
MAZMUR 1!
J
: (Pertama Song Leader, setelah itu jemaat menyanyikan)
Bahagialah setiap orang yang sukai taurat Tuhan
Yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam
SL : 1. Bahagialah yang tak mengikuti nasehatnya orang-orang fasik
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Tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh
2. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah
„Kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya tak‟kan layu
J : (menyanyikan)
Bahagialah setiap orang yang sukai taurat Tuhan
Yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam
SL : 3. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin
Tak‟kan tahan dalam penghakiman, di kumpulan orang benar
4. Jalan orang benar dikenal TUHAN, apa yang dibuatnya berhasil
Berbedalah jalan orang fasik, „kan menuju kehancuran
J : (menyanyikan)
Bahagialah setiap orang yang sukai taurat Tuhan
Yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam
c. Bacaan Kedua
Pnt : Bacaan kedua diambil dari 1 YOHANES 5:9-13 (kemudian
membacakannya).
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Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih
kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang
Anak-Nya. 10 Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai
kesaksian itu di dalam dirinya; barangsiapa tidak percaya kepada
Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya
akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. 11 Dan inilah
kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada
kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. 12 Barangsiapa memiliki
Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak
memiliki hidup.
13
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang
percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup
yang kekal.

J

Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah!

d. Bacaan Ketiga
Pdt : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut YOHANES 17:6-19 (membacakannya)
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Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang
Engkau berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan
Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah
menuruti firman-Mu. 7 Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang
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Engkau berikan kepada-Ku itu berasal dari pada-Mu. 8 Sebab segala
firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan
kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benarbenar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa
Engkaulah yang telah mengutus Aku. 9 AKU BERDOA UNTUK
MEREKA. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang
telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu 10
dan segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku,
dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. 11 Dan Aku tidak ada
lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan
Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, PELIHARALAH
MEREKA DALAM NAMA-MU, yaitu nama-Mu yang telah Engkau
berikan kepada-Ku, SUPAYA MEREKA MENJADI SATU sama
seperti Kita. 12 Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka
dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaKu; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari
mereka yang binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk
binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci. 13 Tetapi
sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan semuanya ini
sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaKu di dalam diri mereka. 14 Aku telah memberikan firman-Mu kepada
mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari
dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. 15 Aku tidak meminta,
supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi SUPAYA
ENGKAU MELINDUNGI MEREKA DARI PADA YANG JAHAT. 16
Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. 17
KUDUSKANLAH MEREKA DALAM KEBENARAN; firman-Mu
adalah kebenaran. 18 Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke
dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam
dunia; 19 dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, SUPAYA
MEREKA PUN DIKUDUSKAN DALAM KEBENARAN.

J

Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!. Berbahagialah
mereka yang menjadi para pendengar dan sekaligus para pelaku
Firman-Nya dalam kehidupannya setiap hari!. Haleluya!
: (Menyanyikan) Haleluya (3x).

13. KOTBAH
Pdt
: (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema: “Kuasa Ilahi
Dan Tanggapan Manusia”)
14. SAAT HENING
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15. PUJIAN
(06.00) Efrata
(08.00) G4 Voice

(10.30) Imanuel
(17.00) Kidung Agung

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
Pnt : (berdoa-syafaat)

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

: (Sementara menyanyikan, “Selama Bumi Didiami”, KJ 298,
do=f, 4 dan 2 ketuk, jemaat memberikan persembahannya,
melalui kantong persembahan yang diedarkan)
1. Selama bumi didiami
Berbunga t’rus, berbuah baik
Engkau, ya Allah, Bapa kami
Sembah syukur pada-Mu naik
3. Burung di langit ’Kau suapi
Bunga di ladang berseri
Tak usah kami pun kuatir
Seluruh hidup ’Kau beri
5. Patut sujud segala makhluk
Yang hidup dari tangan-Mu
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Ya Bapa, oleh hadirat-Mu
Harapan anak-Mu teguh
(Berdiri)
20. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus.
J
: Amin.

IV. PENGUTUSAN
21. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan, “Setiakah Diriku Padamu”, PKJ 154, do=f, 4
ketuk)
1. Setiakah diriku pada-Mu, Tuhanku?
Dan siapkah hatiku mengiring-Mu terus?
’Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan
Dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela
2. ‘Kau panggil aku, Tuhan, ‘ku datang pada-Mu
Dengan rendah hatiku, ‘ku t’rima tugasku
Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku
Dan tuntun aku, Tuhan, arahkanlah niatku

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
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