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HIDUP YANG DIBARUI  

OLEH SANG FIRMAN 
Minggu Paskah III – 26 April 2020 

LITURGI ONLINE 

GEREJA KRISTEN INDONESIA 

 

Persiapan Streaming Ibadah 

 Pemutaran audio (15 menit sebelum ibadah dimulai) 

 Tayangan untuk Warta yang berisi: 

 Kebaktian Online Paskah III, 26 April 2020, diselenggarakan oleh 

GKI Surya Utama, Jakarta 

 Pelayan Firman: Pdt. Yolanda Pantou (GKI Surya Utama, Jakarta) 

 Pelayan Liturgi: Pdt. Rumenta Santyani  (GKI Griya Merpati Mas 

Tangerang) 

 Bahasa Isyarat: Ev. Shyta Chandra (GKI Pinangsia) 

 Prokantor: Netta , Hizkia, Arliyanus (KLM GKI SW Jabar), dan 

Santi (GKI GMM) 

 Musik Ibadah: Heidi Kabul (KLM GKI SW Jabar) 

 Musik Mazmur: Fanning the Flame Tim 

 Dipersembahkan oleh: GKI Surya Utama 

 

BERHIMPUN 
 

PANGGILAM BERIBADAH 

PL Umat Tuhan yang kami kasihi, 

 baik yang di rumah, maupun yang di Rumah Sakit, 

 di Indonesia, maupun di luar negeri, 

dari tempat kita masing-masing saat ini 

kita hendak beribadah bersama  
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dengan saudara seiman di berbagai tempat. 

Kiranya ibadah online ini membarui semangat kita,  

serta meneguhkan saudara yang sedang sakit 

untuk melewati masa-masa pemulihan. 

Marilah kita mulai kebaktian  

di hari Minggu Paskah ketiga ini  

dengan bernyanyi gembira bersama seluruh ciptaan, 

sebab Tuhan yang hadir, 

selalu memancarkan kemuliaan-Nya pada kita! 

 

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!  
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VOTUM 

PL Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, 

 yang menjadikan langit dan bumi. 

Umat (menyanyikan) Amin  

 
(melodi: Dina Elisye Siahaan, 2015) 

 

SALAM 

PL Tuhan beserta saudara! 

Umat dan beserta saudara juga! 

 

KATA PEMBUKA (Duduk) 

PL Saudara-saudara,  

Covid-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. 

Banyak hal baru yang kita pelajari, jalani, dan alami. 

Tak dapat disangkal bahwa tidak selamanya yang baru itu 

mendatangkan kebahagiaan. 

 

Tema hari ini, ”Hidup yang dibarui Sang Firman” 

mengajak kita untuk melihat dan membuka diri 

bahwa segala yang baru ini merupakan karya Allah. 

Di dalamnya selalu tersedia kebaikan Tuhan 

   

NYANYIAN 
 

Mazmur 116:1-4, 12-19 (Bait 1-3) 

Syair: Tim Nyanyian GKI, berd. Maz.116:1-4,12,19.  
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Lagu: Lord How Can I Repay, John Glynn 
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PENGAKUAN DOSA 

PL Ya Allah yang kami puji dan sembah, 

 ada sejumlah hal baru yang kami alami  

 di hari-hari terakhir ini.  

 Ketika hal itu sesuai dengan keinginan kami, 

 Kami lebih mudah bersyukur atasnya. 

 Tapi tak jarang kami menghadapi perubahan  

 yang tidak sesuai dengan yang kami inginkan. 

 dan kami tidak menghadapinya, 

 sehingga tak jarang kami mengeluh dan marah. 

 Kami bahkan terkadang menjadi  pesimis  

 dan ingin menyerah. 

  

 Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah, 

 sebab kami tidak mampu melihat anugerah-Mu. 

 Bukalah mata, hati, dan pikiran kami, 

 seperti Engkau membuka mata kedua murid di Emaus, 

 sehingga kami dapat menyadari setiap perjumpaan  

 yang memberikan keselamatan pada kami; 

 dan semakin percaya  

 bahwa Engkau adalah yang selalu mencari kami, 

 umat-Mu yang penuh dengan dosa. Amin. 

  

NYANYIAN 

KJ 383:1 – Sungguh Indah Kabar Mulia 

Syair: Yesterday, Today, Forever, Albert B. Simpson (1843 – 1919), 

Terjemahan: Yamuger, 1984, Lagu: James H. Burke (abad ke-19) 

 

 

       Umat Sungguh indah kabar mulia; hai, percayalah! 
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        Yesus Kristus tak berubah s'lama-lamanya! 

         Darah-Nya tetap menghapus dosa dan cela. 

         Ia hibur yang berduka. puji namanya! 

 

 Refrain:  

 Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya 

 Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya! 

 Puji namaNya, puji namaNya! 

 Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya! 

        (Berdiri) 

Umat Ia cari yang berdosa, cari dikau pun. 

 Datanglah, rendahkan hati, s’rahkan dirimu! 

 Dulukala Ia sambut orang bercela; 

 kini dikau pun disambut, diampuniNya. (Refrein) 

 

   

  

BERITA ANUGERAH  

PL Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan 

Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Yehezkiel 

36:35-36, “Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang 

akan mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu dan dari 

semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di 

dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati 

yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.”  

Di dalam Kristus engkau telah diampuni! 

Umat Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni! 

 

NYANYIAN 
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PKJ 270 – Isilah Mataku dengan Citra Salib-Mu 

Syair dan lagu: Fill my eyes, oh my God, Ken Chant, 1990, Terj.: Yamuger, 1999 

 

 

 

 

 

PELAYANAN FIRMAN 

 

DOA EPIKLESE (Duduk) 

 

BACAAN INJIL (Berdiri) 

PF Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24:13-35 

 (Pelayan Firman membacakan Lukas 24:13-35) 

Demikianlah Injil Yesus Kristus.  

Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah  

dan yang memeliharanya. 

Umat (menyanyikan) NKB 222 - Haleluya 

Tradisional  

do = es 

Haleluya, Haleluya, Heleluya. 
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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. 

 AMIN. 
 

 

DOA SYAFAAT (Duduk) 

Mendoakan pokok-pokok doa syafaat.  
 

PELAYANAN PERSEMBAHAN 
 

PENGANTAR PERSEMBAHAN 

Penatua Mari kita ungkapkan syukur atas perjumpaan kita dengan 

Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Mazmur 118:17,19 

menyatakan, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku 

akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN. 

Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk 

ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan.” 
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Bagi Saudara-saudari yang hendak memberi persembahan, 

silakan kirim atau transfer ke jemaat atau gereja Saudara 

masing-masing; bisa juga mengumpulkannya di amplop 

untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali 

beribadah di gedung gereja. 

  

NYANYIAN 

        Sekarang Bersyukur (KJ. 287b:1-3 ) 

  

     1. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan! 

         Sempurna dan besar segala karya tuhan! 

         Di b'rinya kita pun anugerah dan berkat  

         yang tak terbilang t'rus, semula dan tetap. 

  

     2. Yang maha mulia memb'rikan sukacita, 

         damai sejahtera di dalam hidup kita;  

         kasihnnya tak terp'ri mengasuh anaknya; 

         tolongannya besar seluas dunia! 

  

     3. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi 

         Sang Bapa, Anak, Roh- di takhta maha tinggi. 

         Tri tunggal yang kudus kekal terpujilah, 

         sekarang dan terus selama-lamanya! 

 

DOA PERSEMBAHAN (Berdiri) 

Pnt Mari kita berdoa: 

 Kepada-Mu, ya Tuhan, kami membawa pesesembahan  

 yang telah kami kumpulkan ini. 

 Inilah persembahan terbaik  

 yang dapat kami berikan saat ini, 
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 tentu tak pernah sebanding dengan berkat  

 yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. 

 Berkenanlah kiranya EngkaU menerimanya, 

 sehingga dapat dikelola oleh gereja-Mu 

 untuk menjadi berkat bagi dunia  

 yang sedang memerlukan.  

 Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, 

 AMIN. 

 

PENGUTUSAN 
 

PF Saudara, kebangkitan Kristus  

telah memberikan kehidupan yang kekal. 

Karena itu, jangan lagi ada ketakutan, 

bukalah hati, diri, dan pikiranmu, 

 dengan segala hal baru yang ada di hidupmu. 

 Melalui itulah, 

 Tuhan menyapa dan menjumpaimu setiap hari, 

untuk mengobarkan semangatmu  

menghadapi jalan hidup yang tidak mudah. 

Pecayalah, Ia selalu datang dan hadir di tengah-tengahmu! 

 

NYANYIAN 

Kidung Keesaan 249 – Datanglah ya Tuhan 

Syair: Lokakarya Komposisi Atambua II 1989, berdasarkan Lukas 24:13-35,  

Lagu: Lokakarya Komposisi Atambua II 1989 

 
 



13 

 

 

 
 

PENGUTUSAN 

PF Arahkanlah hatimu kepada Tuhan! 

Umat Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan 

PF Jadilah saksi Kristus! 
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Umat Syukur kepada Allah! 

PF Terpujilah Tuhan! 

Umat kini dan selamanya. 
 

BERKAT 

PF Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal,  

kiranya selalu memelihara hati dan pikiranmu, 

 mengobarkan semangatmu untuk menjalani hidup, 

 memberanikan dirimu menghadapi hal-hal baru. 

 Kiranya berkat dari Allah Bapa,  

di dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, 

menyertaimu dengan kekal, kini dan selama-lamanya. 

Umat (menyanyikan) Haleluya Amin 

 
Syair dan lagu: Nolan Williams, terj. Juswantori Ichwan 


