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GEMBALA YANG BAIK 
Minggu Paskah IV – 3 Mei 2020 

LITURGI ONLINE - Gereja Kristen Indonesia 

 

PERSIAPAN STREAMING IBADAH 

 Pemutaran Audio (15 menit sebelum ibadah dimulai) 

 Tayangan untuk Warta yang berisi: 

Kebaktian Online Minggu Paskah IV – 3 Mei 2020 

GEREJA KRISTEN INDONESIA 

Diselenggarakan GKI Pengadilan Bogor 

Pelayan Firman Pdt. Arliyanus Larosa (Direktur YKB GKI 

Media/ GKI Kepa Duri) 

Pelayan Liturgi Pdt. Esakatri Parahita (GKI Pengadilan 

Bogor) 

Musik Ibadah Heidi Kabul  

(Komisi Liturgi dan Musik GKI SW Jabar) 

Musik Mazmur Fanning the Flame Tim 

Vocal Evelyne Yudiarti, Rumenta Santyani, 

Maria Netta, Hizkia Gunawan, Arliyanus 

Larosa 

Dipersembahkan GKI Pengadilan Bogor 

 

BERHIMPUN 
 

PANGGILAN BERIBADAH 

PL Umat Tuhan yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang 

di Rumah Sakit, di Indonesia maupun di luar negeri, 

selamat hari Minggu! 
 

Mari datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita. 
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Angkatlah mazmur dan nyanyian pujian,  

kepada Allah, yang maha baik, setia dan benar! 

  

 

 

 

 

PROSESI  (Berdiri) 
 

PKJ 7:1-2 – Bersyukurlah Pada Tuhan 

Syair dan Lagu: Jerry T. Silangit, 1995 

 

 

 

 

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 (Duduk) 

PL Umat Tuhan yang terkasih, 

 Gembala dan domba adalah metafora yang lazim digunakan  

untuk menggambarkan relasi Allah dengan manusia. 
  

Tema kita hari ini adalah Gembala yang Baik. 

Kecenderungan kita sebagai domba  

yang mudah terlepas dari kawanan dan tersesat,  

membuat kita harus sangat bergantung 

pada tuntunan Sang Gembala. 

Beban kita mungkin terasa lebih berat belakangan ini. 

Wabah penyakit, tuntutan hidup, usaha yang mandeg, 

kesulitan ekonomi dan hal-hal lainnya,  

dapat membuat kita semakin mengandalkan kekuatan diri. 

Tidak jarang kita mengabaikan tuntunan Sang Gembala.  

Kita pun semakin jauh dan tersesat. 

 

PENGAKUAN DOSA 

PL Saat ini, dengan penuh kesungguhan,  

marilah akui dosa kita di hadapan Tuhan.  
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Kita berdoa: 

 

Ya Tuhan Allah kami, 

Layaknya seekor domba,  

Kami mudah kehilangan arah dan tersesat, 

ketika godaan-godaan mendekati kami. 

Kami menghindar dari suara tuntunan-Mu, 

dan cenderung memilih untuk mengikuti  

apa yang menarik bagi mata dan hati kami. 

Semakin berat beban bergayut di bahu kami, 

semakin kami tergoda untuk meninggalkan persekutuan 

dengan-Mu dan sesama. 

Kami lalu mulai malas, enggan, bosan, dan menjadi lelah. 

 

Tuhan,  

ampunilah dosa kami. 

Kami percaya bahwa hanya Engkaulah  

yang sanggup memulihkan kami,  

khususnya di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. 

Kami tidak ingin mengandalkan diri  

dan kekuatan kami sendiri.  

Mampukanlah kami untuk terus melibatkan-Mu  

dalam setiap perkara hidup kami. 

Dalam Tuhan Yesus kami memohon ampunan, 

Amin. 

  

NYANYIAN 

PKJ 37:1-2 – Bila Kurenung Dosaku   

Syair dan lagu: A. K. Saragih 
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BERITA ANUGERAH  

PL Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan 

Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari 1 Yohanes 

1:8-9 

"Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa,  

maka kita menipu diri kita sendiri  

dan kebenaran tidak ada di dalam kita.  

Jika kita mengaku dosa kita,  

maka Ia adalah setia dan adil,  

sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita  

dan menyucikan kita dari segala kejahatan."  
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Di dalam Kristus engkau telah diampuni! 

Umat Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni! 
 

NYANYIAN 

Mazmur 23 

Syair: Untung Ongkowidjojo, menurut Mazmur 23. Lagu: Untung Ongkowidjojo 
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PELAYANAN FIRMAN 

 

DOA EPIKLESE (Duduk) 
 

BACAAN INJIL      (Berdiri) 

PF Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 10:1-10 

 (Pelayan Firman membacakan Yohanes 10:1-10) 

Demikianlah Injil Yesus Kristus.  
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Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah  

dan yang memeliharanya. 

Umat (menyanyikan) 

 NKB 222 - Haleluya 

Tradisional  

do = es 

Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

 

KHOTBAH (Duduk) 

(durasi khotbah maksimal 25 menit) 

 

SAAT HENING 

Dilakukan tanpa ada suara apa pun 

 

PENGAKUAN IMAN (Berdiri) 

Penatua Marilah kita mengikrarkan Pengakuan Iman kita seturut 

dengan Pengakuan Iman Rasuli. Bersama-sama kita 

mengucapkan demikian: 

Umat Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa,  

     Khalik langit dan bumi, 

 

     Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal,  

Tuhan kita,  

     Yang dikandung daripada Roh Kudus,  

lahir dari anak dara Maria, 

Yang menderita sengsara  

di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,  

disalibkan, mati dan dikuburkan,  

turun ke dalam kerajaan maut,  

Pada hari yang ketiga  

bangkit pula dari antara orang mati, 

Naik ke surga, 

duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa  
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Dan dari sana Ia akan datang  

untuk menghakimi orang yang hidup dan mati  

 

Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan am; 

persekutuan orang kudus; Pengampunan dosa; Kebangkitan 

orang mati;  

Dan hidup yang kekal.  

Amin.  

 

DOA SYAFAAT (Duduk) 
  

 

 

PELAYANAN PERSEMBAHAN 
 

PENGANTAR PERSEMBAHAN 

Penatua Saudaraku, mari kita berikan persembahan yang terbaik 

kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:18 menyatakan,  

“Mengucap syukurlah dalam segala hal,  

sebab itulah yang dikehendaki Allah  

di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 
 

 

Bagi Saudara-saudari yang hendak memberi persembahan, 

silakan kirim ke jemaat atau gereja Saudara masing-masing. 

Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk 

kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali 

beribadah di gedung gereja. 

  

NYANYIAN 

NKB 190 – Langit Bernyanyi Gembira 

Syair dan lagu: El Cielo Canta Alegria; Pablo Sosa, Terjemahan: F. Suleeman, 

Hak Cipta: Pablo Sosa 
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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!  

 

DOA PERSEMBAHAN (Berdiri) 

Penatua Tuhan,  

kami mengucap syukur untuk peluang  

yang masih Tuhan berikan bagi kami,  

agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik. 

Sehingga gereja-Mu tetap dapat memberi dampak  

dan menjadi berkat bagi dunia.  

Dekaplah kami, ya Tuhan, Sang Gembala yang baik,  

agar kami semakin gigih bertekad dan berupaya  

untuk membagi hidup kami, 

dalam berbagai cara yang kami bisa, 

di tengah keterbatasan sekalipun.  

Di dalam Kristus, kami berdoa.  

Amin. 
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PENGUTUSAN 
 

PF Saudaraku,  

kehidupan kita mungkin terasa semakin tidak mudah 

belakangan ini.  

Namun, percayalah,  

kita semua tidak pernah luput dari pemeliharaan Allah, 

Sang Gembala Agung. 

Disediakan-Nya bagi kita,  

air yang segar dan padang hijau rumput yang luas. 

  

 

NYANYIAN 

KJ 415:1-3 – Gembala Baik Bersuling Nan Merdu 

Syair dan lagu: C. Akwan, 1984, berdasarkan Mazmur 23 
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Umat Kepada domba haus dan lesu 

 Gembala baik memb’rikan air segar; 

 ke dalam hati haus dan sendu 

 dib’riNya air hidup yang benar. (Refrein) 

 

Umat Di jalan maut kelam sekalipun 

 ‘ku tidak takut pada seteru, 

 sebab Gembala adalah Teman 

 dan Jurus’lamat bagi diriku. (Refrein) 

 

PENGUTUSAN 

PF Arahkanlah hatimu kepada Tuhan! 

Umat Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan 
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PF Jadilah saksi Kristus! 

Umat Syukur kepada Allah! 

PF Terpujilah Tuhan! 

Umat kini dan selamanya. 
 

BERKAT 

PF Kiranya Allah, Sang Gembala yang baik itu,  

senantiasa menjaga dan melindungimu. 

Mengawasi langkahmu,  

dan menggendongmu kembali pulang,  

saat kau berjalan terlalu jauh dari-Nya. 
 

Biarlah suara Gembala baik itu, 

senantiasa bergema di hatimu. 

Menuntunmu ke jalan yang benar, 

di tengah keputusasaan dan ketakutan. 
 

Dan sampai kita bertemu kembali, 

kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus 

menyertai kamu sekalian, hari ini,  

esok dan sampai selamanya.  

Umat (menyanyikan) Haleluya Amin 

 
Syair dan lagu: Nolan Williams, terj. Juswantori Ichwan 


