DUTA DAMAI SEJAHTERA
Minggu Paskah II – 19 April 2020
LITURGI ONLINE
GERAJA KRISTEN INDONESIA
Persiapan Streaming Ibadah
• Pemutaran audio (15 menit sebelum ibadah dimulai
• Tayangan untuk Warta yang berisi:
✓ Kebakatian Online Minggu Paskah II, 19 April 2020
diselenggarakan oleh GKI
✓ Pelayan Firman: Pdt. Darwin Darmawan (Sekretaris I BPMSW GKI
SW Jabar)
✓ Pelayan Liturgi: Pdt. Rumenta Santyani Manurung (GKI Griya
Merpati Mas Tangerang)
✓ Musik Ibadah: Heidi Kabul (Komisi Liturgi dan Musik GKI SW
Jabar)
✓ Musik Mazmur: Fanning the Flame Tim

BERHIMPUN
Panggilan Beribadah
PL

Umat Tuhan yang terkasih,
Baik yang ada di rumah maupun di Rumah sakit,
di Indonesia, maupun di luar negeri.
Hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama di
gedung gereja.
Namun dalam iman kepada Kristus kita percaya bahwa kita,
yang berada di rumah atau di rumah sakit saat ini,
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tetap dipersatukan oleh Roh Kudus dalam persekutuan yang
erat.
Maka, mari nyatakanlah syukur pada Dia,
yang memberi kedamaian di tengah himpitan kecemasan.

PROSESI

(Berdiri)

NKB 190 – Langit Bernyanyi Gembira
Syair dan lagu: El Cielo Canta Alegria; Pablo Sosa, Terjemahan: F. Suleeman,
Hak Cipta: Pablo Sosa

Umat

Langit bernyanyi gembira: Haleluya!
kar’na hidupmu, hidupku di dalam kasih mesra.
Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya!

Umat

Langit bernyanyi gembira: Haleluya!
kar’na berita injili kita masyhurkan terus.
Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya!

VOTUM
PL

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi.

Umat

(menyanyikan) Amin
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(melodi: Dina Elisye Siahaan, 2015)

SALAM
PL

Tuhan beserta saudara!

Umat

dan beserta saudara juga!

KATA PEMBUKA
PL

(Duduk)

Saudara-saudara,
Sesungguhnya damai sejahtera telah Kristus karuniakan pada
kita melalui kemenangan dan kebangkitan-Nya.
Yohanes 14:27 mengingatkan:
”Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu.
Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu,
dan apa yang Kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu.”
Dan melalui tema hari ini, Duta Damai Sejahtera,
kita dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera itu
kepada sesama.
Namun beragam informasi terkait penyebaran Covid-19,
seringkali membuat kita kuatir dan cemas.
Perlahan perasaan itu melahap ketenangan
dan kedamaian hidup kita.
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Doa pun semakin sulit dipanjatkan
dan harapan semakin pudar cahayanya.

PENGAKUAN DOSA
PL

Karena itu, mari datang di hadapan Tuhan, dan memohon
pengampunan. Kita berdoa:
Ya Allah, sumber damai dan ketenangan hati,
jiwa kami seringkali terlalu gaduh
hingga sulit mendengarkan suara Tuhan.
Kami sibuk memperhatikan kabar yang simpang siur;
ketidakpastian yang semakin mencekam.
Kemudian kami membagikannya kepada kerabat,
saudara, dan keluarga kami,
tanpa lebih dulu mempertimbangkan
kebenaran berita yang kami dengar;
tanpa mempertimbangkan akibatnya.
Bukannya memberitakan damai sejahtera,
kami malah menyebarkan kekuatiran.
Ketakutan yang menguasai hati kami,
mendorong kami untuk melakukan tindakan gegabah,
yang sesungguhnya
tidak pernah menyelesaikan ketakutan kami.
Kami malah semakin melipatgandakannya
dengan membagikannya pada orang yang kami kasihi.
Ya Tuhan, ampunilah kami.
Ajarlah kami untuk lebih mengandalkan Engkau
di dalam situasi rentan ini.
Tilik hati kami masing-masing.
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Mampukanlah kami untuk mengenal damai sejahtera Tuhan,
sehingga kami memperoleh ketenangan dalam menghadapi
situasi saat ini.
Kuatkanlah kami,
Sehingga mampu menjadi pembawa berita damai kepada
sesama kami.
Di dalam Kristus, Tuhan yang telah menang dan hidup,
kami memohon dan berdoa.
Amin.

NYANYIAN
PKJ 39:1,3 – Jikalau Tuhan Tidak Menebusku
Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998

(Berdiri)
Umat

Jikalau Tuhan datang menolongku,
dan Tuhan jaga hambaMu terus,
hidupku damailah, dosa terhapuslah.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hambaMu.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hambaMu.
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BERITA ANUGERAH
PL

Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan
Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan,
sebagaimana dicatat dalam Roma 5:9-10
"Lebih-lebih, karena kita sekarang
telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita, ketika masih seteru,
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya,
lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan,
pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya!"
Di dalam Kristus engkau telah diampuni!

Umat

Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni!

NYANYIAN
Mazmur 16
Syair : Tim Nyanyian GKI, menurut Mazmur 16. Melodi: "You Have Shown Me
The Path of Life", Marty Haughen
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PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE

(Duduk)

BACAAN INJIL

(Berdiri)

PF

Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 20:19-31
(Pelayan Firman membacakan Yohanes 20:19-31)

Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah
dan yang memeliharanya.
Umat

(menyanyikan) NKB

222 - Haleluya

Tradisional
do = es

Haleluya, Haleluya, Heleluya.

KHOTBAH

(Duduk)

SAAT HENING
Dilakukan tanpa ada suara apapun

PENGAKUAN IMAN

(Berdiri)

Penatua Marilah kita mengikrarkan Pengakuan Iman kita sesuai
dengan pembahasaan ulang beberapa bagian dari Konfesi
GKI 2014. Bersama-sama kita mengucapkan demikan.
Umat

Kami percaya kepada Allah, Bapa, Pencipta dan
Pemelihara semesta dengan penuh cinta.
Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah
yang diutus untuk menegakkan Kerajaan Allah bagi
seluruh ciptaan.
Kami percaya kepada Roh Kudus, Sumber kekuatan yang
melibatkan kami dalam misi Kerajaan Allah.
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AMIN.

DOA SYAFAAT

(Duduk)

Mendoakan pokok-pokok doa syafaat.

PELAYANAN PERSEMBAHAN
PENGANTAR PERSEMBAHAN
Penatua Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan.
Kolose 3:15,17 menyatakan,
“Hendaklah damai sejahtera Kristus
memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah
kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh.
Dan bersyukurlah...
segala sesuatu yang kamu lakukan
dengan perkataan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah, Bapa kita.”
Bagi Saudara-saudari yang hendak memberi persembahan,
silakan kirim atau transfer persembahan saudara ke jemaat
atau gereja Saudara masing-masing atau saudara bisa
mengumpulkannya di amplop untuk kemudian dibawa ke
gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung
gereja.

NYANYIAN
KJ. 291 Mari Bersyukur Semua
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Umat

Mari bersyukur semua
atas kebajikan Tuhan!
Refrein:
Kasih perjanjianNya
sungguh nyata selamanya.
Langit-bumi ciptaan-Nya
mencerminkan kuasa-Nya.
Dia yang mengingat kita
dalam susah dan derita.

DOA PERSEMBAHAN
Pnt.

(Berdiri)

Mari kita berdoa:
Tuhan,
Engkau terus memelihara kami waktu demi waktu
Segala yang kami perlukan pun engkau cukupkan
Kini kami datang dengan persembahan
yang dari-Mu juga asalnya.
Terimalag dalam kemurahan-Mu.
Kiranya persembahan ini berdaya guna untuk pelayan gereja
Untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia.
AMIN.

PENGUTUSAN
PF

Saudara,
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Menjadi duta damai sejahtera
di tengah banyak kecemasan
karena pandemi Covid-19 saat ini
memang tidak mudah.
Namun, tetaplah sandarkan pengertian dan kekuatanmu
di dalam Tuhan, yang telah menebusmu,
dan mengaruniakan engkau damai sejahtera.
Percayalah, bahwa Tuhan pasti memampukan kita
Untuk menjadi duta damai sejahtera.

NYANYIAN
PKJ. 267

12

13

PENGUTUSAN
PF

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!

Umat

Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan

PF

Jadilah saksi Kristus!

Umat

Syukur kepada Allah!

PF

Terpujilah Tuhan!

Umat

kini dan selamanya.

BERKAT
PF

Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
selalu menyertai kamu.
Memenuhi hati dan rumahmu dengan kehangatan,
menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh,
menguatkan mereka yang lemah,
membalut yang terluka dan berduka.
Kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
terus tinggal di dalam hatimu,
menjadi sumber kekuatan dan kedamaian,
dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

Umat

(menyanyikan) Haleluya

Amin
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Syair dan lagu: Nolan Williams, terj. Juswantori Ichwan
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