Kristus Raja yang Menyelamatkan
Minggu Kristus Raja – 20 November 2022
GKI Nurdin
(Pk. 08.15) - Start video 12 menit awal live streaming
(Pk. 08.20) - Lonceng 1x & penyalaan lilin
(Pk. 08.27) - Live Feed ke R. Kebaktian
(Pk. 08.30) - Lonceng 3x

Warta Lisan

BERHIMPUN
PANGGILAN BERIBADAH

(duduk)

Pnt.
Umat

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

Pnt.
Umat

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

Pnt.
Umat

Besarlah TUHAN dan sangat terpuji,
dan kebesaran-Nya tidak terduga.

Pnt.

Umat diundang untuk berdiri.
(berdiri)

NYANYIAN UMAT
KJ 222a : 1, 5, 7 - Agungkan Kuasa Nama-Nya
1.

Agungkan kuasa nama-Nya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu!
Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus, Tuhanmu!
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(Prosesi masuk dilangsungkan di sini)
5.

Yang mati kar'na nama-Nya, hai martir yang kudus,
di dalam salib bermegah dan puji Tuhanmu!
Di dalam salib bermegah dan puji Yesus, Tuhanmu!

7.

Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut;
akui Kerajaan-Nya dan puji Tuhanmu!
Akui Kerajaan-Nya dan puji Yesus, Tuhanmu!

VOTUM & SALAM
PF

(berdiri)

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

Umat

(menyanyikan) Amin

Melodi: Juswantori Ichwan 2021

PF

Tuhan beserta saudara!

Umat

dan beserta saudara juga!

PF

Umat dipersilakan duduk

KATA PEMBUKA & PENGAKUAN DOSA
Pnt

(duduk)

Kristus Raja yang Menyelamatkan!
Itulah yang akan kita renungkan
dalam ibadah di Minggu Kristus Raja.
Apakah pernyataan tersebut
sudah sepenuhnya menjadi keyakinan iman kita?
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Apakah tingkah laku dan tutur kata setiap hari
sudah didasarkan pada kesadaran
bahwa Kristus-lah yang berkuasa atas hidup kita?
Menjadikan Kristus sebagai penguasa atas hidup
semestinya membuat kita
hanya bisa tunduk di hadapan-Nya.
Apalagi kita mengimani bahwa Kristus
bukan seperti Raja-raja di dunia.
Dia adalah Raja yang menyelamatkan,
meski Dia harus menderita dan berkorban
demi membela kehidupan umat yang dikasihi-Nya.
Semestinya kita tidak lagi ragu
pada segala perintah dan ketetapan-Nya.
Semestinya kita tidak perlu kecewa
saat kehidupan yang Ia berikan
tidak sesuai dengan impian dan angan-angan.
Oleh sebab itu marilah kita memeriksa diri.
Sudahkah kita menjadi pengikut-Nya yang baik?
Sudahkah kita menjadi umat-Nya
yang percaya penuh pada Kristus?
(Jeda sejenak)
Pnt. Mari berdoa!
Allah Bapa yang Mahakuasa,
di dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus,
kami menyaksikan bagaimana Engkau berkuasa.

3

Di dalam Kristus kami menyaksikan
bahwa Engkau adalah Raja yang membela umat-Mu:
menegakkan keadilan yang membebaskan,
menghidupi cinta yang sejati.
Meski di dalam karya ini,
Kristus harus menderita sengsara,
melalui salib yang dipandang hina dan keji.
Sungguh, Engkaulah satu-satunya Raja
yang patut kami puji dan sembah.
Ampunilah jika sebagai pengikut-Mu
kami membiarkan ketidakadilan terus terjadi
dan menutup telinga pada suara-suara yang terbungkam.
Kami mengabaikan cinta kasih yang mengetuk nurani,
hanya karena ego yang berkuasa atas diri.
Tolonglah kami untuk bertobat,
agar Yesus Kristus terus bertakhta
sebagai Raja di dalam hati kami.
Dan dalam pertolongan Roh Kudus,
kami percaya Engkau memimpin hidup kami
dalam keajaiban kasih-Mu,
sekarang dan selama-lamanya.
Amin.
NYANYIAN UMAT
NKB 90 : 1, 2, 3 – Yesus, Engkaulah Rajaku
1.

Yesus, Engkaulah Rajaku – Junjungan mulia;
‘Kan ‘ku kenang sengsara-Mu di bukit Golgota.
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Refrein:
‘Kan ‘ku kenang Getsemani, ‘kan ‘ku kenang sesah keji.
Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku.
2.

Tuhan, tunjukkan kubur-Mu yang sunyi dan gelap.
malak sorgawi yang teguh berjaga tak lelap. (Reff)

3.

‘Ku ingin bagai Maria yang mengasihi-Mu,
hatiku rindu s’lamanya mengikut langkah-Mu. (Reff)

BERITA ANUGERAH
PF

(berdiri)

Umat diundang untuk berdiri
Kasih Allah yang ajaib senantiasa memimpin kita
untuk hidup baru dalam pertobatan dan pengampunan.
2 Timotius 4:18 menjadi keyakinan kita pada anugerah-Nya:
Dan Tuhan akan melepaskan aku
dari setiap usaha yang jahat.
Dia akan menyelamatkan aku,
sehingga aku masuk
ke dalam Kerajaan-Nya di sorga.
Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya!

PF

Di dalam Kristus engkau telah diampuni!

Umat

Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni!

PF

Damai Kristus bagimu!
(PF memberikan salam kepada kantoria, penatua dan umat)

Umat

Damai Kristus bagimu juga!
(Para petugas ibadah membalas salam dari PF dan umat)
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NYANYIAN UMAT
KJ 388 : 1, 2, 3 – S’lamat di Tangan Yesus
1.

S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Lagu merdu malaikat olehku terdengar
dari neg’ri mulia: damai sejahtera.
Refrein:
S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.

2.

S’lamat di tangan Yesus, aku tent’ram penuh;
dosa pun dan cobaan jauh dari diriku.
Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap;
goda dan air mata akan seg’ra lenyap. (Reff)

3.

Yesus, Perlindunganku, t’lah mati bagiku;
pada-Nya ‘ku percaya: Yesus kekal teguh.
Biar bertabah hati ‘ku menantikan-Nya
sampai hari-Nya tiba dan fajar merekah. (Reff)

PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF

(duduk)

Umat dipersilakan duduk, mari kita berdoa...
(Pelayan Firman memimpin doa epiklese)
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BACAAN PERTAMA
Lektor

Pembacaan Kitab Yeremia 23:1-6
(lektor membacakan Kitab Yeremia 23:1-6)
Demikianlah sabda Tuhan!

Umat

Syukur kepada Allah!

ANTAR BACAAN
L

Antar bacaan diambil dari Mazmur 46
(menyanyikan Mazmur 46)

BACAAN KEDUA
L

Pembacaan Surat Kolose 1:11-20
(lektor membacakan surat Kolose 1:11-20)
Demikianlah sabda Tuhan!

Umat

Syukur kepada Allah!

BACAAN INJIL
PF

(berdiri)

Mari kita berdiri untuk menyambut Injil-Nya!
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 23:33-43
(Pelayan Firman membacakan Lukas 23:33-43)
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah
dan yang memeliharanya.

Umat

(menyanyikan) Hale, Hale, Haleluya
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Syair: Juswantori Ichwan (terjemahan). Lagu: Halle, Halle, Nyanyian
Tradisional Karibia. Aransemen Musik: Hal. H. Hopson

KHOTBAH

(duduk)

SAAT HENING
Dilakukan tanpa ada suara apapun

PENGAKUAN IMAN RASULI
Pnt.

(berdiri)

Mari kita berdiri.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan
masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan
mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli…

Umat

....

Pnt.

Umat dipersilakan duduk
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RITUS PENGENANGAN
PENGANTAR
PF

(duduk)

Umat yang terkasih,
setiap tahunnya gereja-gereja di dunia
memiliki sebuah tradisi untuk mengenang
orang-orang yang telah pergi mendahului kita
kembali ke pangkuan Allah, Sang Pemilik Kehidupan.
Sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus yang satu,
pengenangan ini biasanya dilakukan secara komunal
dalam sebuah Ibadah Minggu di jemaat masing-masing.
Sebagai hari terakhir dalam satu tahun kalender liturgi,
Minggu Kristus Raja menjadi salah satu waktu bagi gereja
mengenang mereka yang telah pergi selama satu tahun.
Pengenangan ini menjadi penghayatan gereja
terhadap kedaulatan Allah yang berkuasa atas kehidupan
maupun kematian setiap orang percaya,
dan sekaligus keyakinan kita akan pengharapan
yang terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata,
”Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba,
bahwa orang-orang mati akan mendengar
suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya,
akan hidup” (Yohanes 5:25)
"Akulah kebangkitan dan hidup;
barangsiapa percaya kepada-Ku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati.” (Yohanes 11:25)
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Maka dari itu melalui tradisi pengenangan,
kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan
kemenangan dan pengharapan yang begitu besar
oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Gereja pun dapat mensyukuri setiap pekerjaan Tuhan
yang hadir semasa orang-orang yang kita kasihi masih hidup
dan meninggalkan teladan dalam iman
bagi setiap kita yang masih berada di dunia ini.
PEMBACAAN NAMA-NAMA YANG DIKENANG
PF

Hari ini kita mengenang anggota jemaat GKI Nurdin
yang telah meninggalkan kita
sejak Maret 2020 hingga 20 November 2022.
Ritus pengenangan ini adalah yang pertama kali diadakan
dan sejak pandemi 20 Maret 2020 gereja melayani kedukaan
tidak seperti biasanya bahkan sangat minim sekali karena
peraturan covid-19.

PF

1. Almarhum/ah.............. dst. (list di print terpisah)
(PF menyebutkan nama-nama yang dikenang satu per satu dan
memberi jeda 5 detik sebelum menyebutkan nama selanjutnya.

Sementara itu, multimedia menampilkan nama-nama, tanggal kematian
dan jika dimungkinkan foto almarhum/ah)
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DOA
PF

Ya Allah yang berkuasa bagi setiap ciptaan
baik mereka yang hidup maupun yang mati.
Saat ini kami mengagungkan-Mu
oleh karena kasih pada setiap anak-anak-Mu
yang telah meninggalkan kehidupan di dunia ini.
Mampukan kami untuk terus bersyukur
atas kesaksian hidup mereka
yang hingga akhir hayatnya
terus menjunjung Kristus sebagai Juruselamat,
dan sekarang telah bersama-Mu di dalam Kerajaan-Mu.
Dan mampukan kami untuk melanjutkan hidup di dunia,
dengan ketaatan dan kesetiaan yang penuh
agar kami yang hidup pun
dapat mengambil bagian dalam Kerajaan-Mu
dan mewujudkannya di bumi ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus,
Raja yang menyelamatkan, kami berdoa:
Amin.

NYANYIAN
KJ 282 : 1, 2 & 6 – Seluruh Umat Tuhan Oleh-Nya Dikenal
1.

Seluruh umat Tuhan oleh-Nya dikenal: besar kecil semua,
sekarang kekal. Mereka dijagai di dalam dunia;
baik hidup maupun mati mereka milik-Nya.
Baik hidup maupun mati mereka milik-Nya.
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2.

Mereka dikenal-Nya yang hidup beriman,
yang patuh dan percaya berdasarkan Firman.
Firmanlah yang menjadi santapan yang baka,
Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya.

6.

Berikanlah, ya Tuhan, iman tetap teguh,
harapan tak berkurang dan kasih yang penuh.
Di saat Kau kembali, tempatkan umat-Mu
yang sudah Kaukenali di sisi kanan-Mu.

DOA SYAFAAT
PF

(duduk)

(Pelayan Firman memimpin doa syafaat)

PELAYANAN PERSEMBAHAN
PENGANTAR PERSEMBAHAN
Pnt.

(duduk)

Marilah kita mensyukuri kehadiran Kristus sebagai Raja yang
menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya nama-Nya semakin
masyhur melalui persembahan yang kita berikan, seperti
yang dikatakan Pemazmur dalam Mazmur 45:18
“Aku mau memasyhurkan namamu turun-temurun;
sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu
untuk seterusnya dan selamanya”
Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor
rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau yang juga
dimuat di dalam Warta Jemaat online.
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Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan
diserahkan langsung ke gereja, setiap hari Sabtu pukul
08.00 – 16.00.
Bagi yang berada di ruang ibadah ini, QR code terdapat di
depan bangku masing-masing. Jika diperlukan, saudara juga
dapat memasukkan amplop persembahan ke kotak yang
terdapat di pintu keluar setelah ibadah selesai.

NYANYIAN UMAT
KJ 288 : 1, 2, 3 – Mari Puji Raja Sorga
1.

Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwa-raga, maka puji nama-Nya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!

2.

Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib!
(berdiri)

3.

Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut!

DOA PERSEMBAHAN
Pnt.

Mari kita berdoa (jeda sejenak)
Terpujilah Khalik Semesta sumber segala karunia!
Engkau adalah Allah yang menyelamatkan,
Engkau adalah Allah yang memulihkan.
Engkau menyatakan berkat melalui Firman,
Engkau menyatakan berkat melalui kebutuhan sehari-hari.
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Engkau hadir melalui keluarga dan teman,
Engkau hadir melalui alam ciptaan-Mu.
Kami bersyukur atas karunia-Mu yang tak pernah putus.
Inilah yang bisa kami bawa ya Allah,
inilah yang bisa kami ungkapkan sebagai rasa syukur.
Berikan hikmat pada gereja yang mengelolanya,
berikan hikmat agar persembahan ini
dapat mewujudkan kerajaan-Mu
yang bertakhta di bumi, kini dan di sini.
Di dalam nama Yesus Kristus Raja kami,
dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa:
Amin.

PENGUTUSAN
PF

Tunduklah hanya kepada Allah yang kasih-Nya kekal.
Dia memimpinmu pada keselamatan,
Dia membawamu pada kehidupan!
Nobatkanlah Dia sebagai Raja yang berkuasa
di dalam seluruh hidupmu!

NYANYIAN UMAT
KJ 226 : 1 & 2 – Dia Nobatkanlah
1.

Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t’rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
memuji Jurus’lamatmu kekal selamanya.
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2.

Dia nobatkanlah Pengasih abadi;
di dalam darah luka-Nya kasih-Nya berseri.
Malaikat tercengang melihat dahysatnya
rahasia Allah terbentang demi manusia.

PENGUTUSAN

(berdiri)

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

(berdiri)
Terimalah berkat dari Tuhan:
Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan
di dalam Kristus Putra-Nya, Juruselamat kehidupan
dan Roh Kudus Sang Penuntun kehidupan,
terus bertahkta di hatimu
dan menggerakkanmu melakukan cinta kasih-Nya
demi mewujudkan Kerajaan Allah di bumi ini,
sekarang dan selamanya!

Umat

(menyanyikan) Haleluya,

Amin

Lagu: Untung Ongkowidjojo
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NYANYIAN PROSESI
KJ 226 : 4 – Dia Nobatkanlah
(Prosesi keluar dilangsungkan di sini)
4.

Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu;
sang maut dikalahkanNya demi selamatmu.
Muliakan namaNya, yang mati dan menang,
memb’rikan hidup yang kekal menghalau maut kejam.

Penutup

Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan
bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus
memberkati.
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