LITURGI MINGGU, 19 JUNI 2022

GKI KARAWACI

KUASA KRISTUS MEMBAWA PERUBAHAN
Yesaya 65: 1-9; Mazmur 22: 19-28; Galatia 3: 23-29;
Lukas 8: 26-39
Warna Liturgi – Hijau
Lonceng 1x – Doa Konsistori
Lonceng 2x – Warta
Lonceng 3x – Saat Teduh

PENYALAAN LILIN
Pnt. sebelum menyalakan lilin, mengucapkan:
Jemaat yang terkasih, lilin yang akan dinyalakan ini adalah tanda
kehadiran Kristus yang membawa pengharapan bagi seluruh
umatNya.

PERHIMPUNAN
AJAKAN
PL

:

Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya
Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya
dan selamanya

J

:

Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak
memuliakan
nama-Mu untuk
seterusnya
dan
selamanya.

PL +
J

:

Besarlah TUHAN dan sangat terpuji, dan kebesaranNya tidak terduga.

PL

:

Mari kita berdiri seraya menaikkan pengakuan percaya kita
bahwa Tuhan Allah hadir dalam ibadah kita ini
Jemaat berdiri
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KJ 17: 1+2 | TUHAN ALLAH HADIR
1. Tuhan Allah hadir, pada saat ini
Hai sembah sujud disini
Diam dengan hormat tubuh serta jiwa,
tunduklah menghadap Dia
Marilah, umatNya,
hati mu serahkan dalam kerendahan
2. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan
Dalam sorga siang – malam
"Suci, suci, suci" untuk selamanya
dinyanyikan malak Sorga
Ya Allah t'rimalah,
Pujian Jemaat beserta malaikat
VOTUM & SALAM
PF
: Kebaktian Minggu ini berlangsung dengan pengakuan,
bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang
menjadikan langit, bumi dan segala isinya yang kasih setiaNya tetap untuk selama-lamanya..
J
: (menyanyikan) Amin, Amin, Amin
PF
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian..
J
: Dan beserta saudara juga!
Jemaat duduk

KATA PEMBUKA
PF
: Saudaraku dalam ibadah Minggu ini kita akan
menggumulkan sikap Yesus yang tertulis dalam perikop
kitab Lukas. Pertolongan yang diberikan Yesus pada
seorang kerasukan yang dijauhi masyarakat membuatNya
menghadapi tantangan berupa pengusiran dari daerah
Gerasa. Kiranya kasih yang nyata melalui sikap yang Tuhan
Yesus tunjukkan menginspirasi kita untuk bersaksi bagi
dunia sehingga membuat sesama mengalami perubahan
hingga memiliki pergerakkan untuk melakukan karya
keselamatan Allah. Janganlah gentar dan tawar hati
didalam melakukan karya keselamatanNya apapun
tantangannya. Kita mengimani ada kuasa Kristus yang

LITURGI MINGGU, 19 JUNI 2022

GKI KARAWACI

bekerja dalam diri kita, ada Roh Kudus yang tercurah
untuk memberikan penghiburan bagi kita sehingga akan
memampukan kita untuk menjadi saksi bagiNya.
PENGAKUAN DOSA
PF
: Selidiki kami ya Tuhan, lihatlah hati kami, tidak ada yang
tersembunyi di hadapanMu. Roh – Mu Yang Kudus kiranya
menolong kami untuk menyadari dosa dan tak lagi kembali
padanya.
Saudaraku, marilah bersama kita merendahkan diri, kita
mohon ampunanNya dalam doa pengakuan dosa
(Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi lalu
PF menutup dalam doa)
Jemaat berdiri

BERITA ANUGERAH
PF : Dalam kasih, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan
Yesus Kristus yang diambil dari 2 Petrus 3:9 "Tuhan tidak
lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang
menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar
terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada
yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan
bertobat.”
Demikianlah Berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus
J
PF

:
:

J

:

Syukur Kepada Allah Yang telah memberi pengampunan.
Salam Damai!
(sambil memberikan salam damai dengan salam namaste)
Salam Damai bagi saudara juga.

KJ 33: 5+6 | SUARAMU KUDENGAR
5.

Ya Yesus, Kau beri jaminanMu tetap:
kepada orang beriman janjiMu ‘kan genap!
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.
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6. Terpuji penebus, terpuji darahNya,
Terpuji Kristus, Tuhanku, dalamNya ‘ku benar!
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.
Jemaat duduk

PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
Pnt.
:
Bacaan I – Yesaya 65: 1-9
Demikianlah Sabda Tuhan
J
:
Syukur kepada Allah
PNJ
:
Mazmur 22: 19-28
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Refrein
Pnt.

:

J

:

Bacaan II – Galatia 3: 23-29
Demikianlah Sabda Tuhan
Syukur kepada Allah
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PF

:

J

:

KOTBAH :
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Bacaan Injil – Lukas 8:26-39
Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati dan menjadi pelaku firman
dalam kehidupan sehari-hari. HALELUYA!
(menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya!

KUASA KRISTUS MEMBAWA PERUBAHAN

SAAT HENING
Jemaat berdiri

PENGAKUAN IMAN RASULI
Pnt.

:

Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita
seturut Pengakuan Iman Rasuli.
Aku percaya…..
Jemaat duduk

FORMULIR PERSIAPAN PERJAMUAN KUDUS
PARTISIPATIF
Pada tanggal 3 Juli 2022 kita akan merayakan Perjamuan Kudus
partisipatif. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja, dengan
mengikutsertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing, yang
belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut
perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita
masing-masing.
Pada Perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan
kudus, untuk mengenang-Nya. Mengenang Kristus berarti mengalami
kehadiran-Nya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah
berkoban demi keselamatan kita.
• Sudahkah Saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan
Yesus, sehingga Saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenaranNya?
• Yakinkah Saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupNya, demi keselamatan Saudara?
(jeda)
Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan,
lalu membagikannya pada murid-murid-Nya. Ketika menerima roti dan
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air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan
Kristus. Yesus menjadi Kepala, sedang kita adalah tubuh-Nya.
• Sudahkah Saudara menjadikan Yesus sebagai Kepala; pemimpin
Saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja dan
bermasyarakat?
• Sudahkah Saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman,
yang adalah sesama anggota tubuh Kristus?
(jeda)
Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam
kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri,
memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela
berkorban demi Tuhan dan sesama.
• Sudahkah Saudara rela berkorban bagi sesama?
• Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama: peduli
pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta
berjuang menciptakan damai sejahtera?
(jeda)
Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan
Perjamuan Kudus mendatang.
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami-Juswantori)

PERSEMBAHAN SYUKUR
Tiba saatnya bagi kita memberikan ungkapan syukur kita.
Bagi jemaat yang hadir, kantong persembahan akan diedarkan oleh
petugas. Dan bagi jemaat yang masih beribadah secara online dapat
membawa persembahan saat hadir di gereja atau melakukan transfer ke
rekening yang tertera di layar

Pnt.

:

Persembahan yang sejati adalah ketika kita membawa
diri kita yang telah mengalami perubahan kepada
Kristus. Mari kita mengucap syukur melalui
persembahan untuk Tuhan. Roma 12:1 “Karena itu,
saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku

LITURGI MINGGU, 19 JUNI 2022

GKI KARAWACI

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang
kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah
ibadahmu yang sejati.” Biarlah ayat tersebut menjadi
pengingat akan pemeliharan Tuhan dalam hidup kita
sehingga kita juga mempersembahkan hidup kita untuk
kemuliaanNya

KJ 302:1-3 | KUBRI PERSEMBAHAN
1. Kub'ri persembahan pada Tuhanku
sambil puji Yesus, Jurus'lamatku.
2. Dengan sukaria kub'ri padaMu,
dan merasa kaya dalam Tuhanku.
3. Mari kawan-kawan rela hatilah
bawa persembahan; datanglah seg'ra.
Jemaat berdiri

DOA SYUKUR

PENGUTUSAN DAN BERKAT
PENGUTUSAN
PF

:

Saudaraku ingat dan percayalah bahwa ada kuasa Kristus
dalam diri kita yang telah mengubahkan hidup kita. Saat ini,
kitapun diutus untuk membawa perubahan bagi dunia
dengan menebarkan nilai-nilai kasih Allah.
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KJ 427: 3+4 | KU SUKA MENUTURKAN
3. 'Ku suka menuturkan cerita mulia;
setiap kuulangi bertambah manisnya.
'Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar;
dan yang belum percaya, supaya mendengar.
Refrein :
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
4. 'Ku suka menuturkan cerita mulia;
pun bagi yang percaya tak hilang indahnya.
Dan nanti kunyanyikan di sorga yang kekal
cerita termulia yang lama kukenal. --Reff
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
Jadilah Saksi Kristus
Syukur kepada Allah
Terpujilah Tuhan
Kini dan selamanya

BERKAT
PF

:

J

:

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. AMIN.
(menyanyikan) Haleluya (5x), Amin (3x)

