KOMISI PELAYANAN REMAJA SINODE
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
TATA IBADAH PASKAH REMAJA
SINODE GMIM TAHUN 2020
PERSIAPAN

AJAKAN BERIBADAH (Jemaat Berdiri)
PL
Syalom, Damai Dihati, Remaja GMIM Apa kabar Hari Ini?
J
Siap Berakar, Bertumbuh, Berbuah Bagi Kristus, Yes, Yes, Yes, Saya di Berkati
PL
Saudaraku yang di Berkati Tuhan, Kita bersyukur di Hari ini ketika Tuhan memberkati kita
memberikan kita kehidupan yang baru, menikmati hari-hari hidup kita. Hari ini kita bersama dalam
Ibadah Perayaan Paskah Yesus Kristus Remaja Sinode GMIM tahun 2020. Dalam kondisi yang kita
alami saat ini, kita percaya bahwa tidak akan pernah menghalangi kita untuk bersorak bagi Tuhan,
untuk memuji Nama Tuhan dan untuk Memuliakan Nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari saat
ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hati
dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan.
Menyanyi Kj. 410.” Tenanglah Kini Hatiku”
Tenanglah kini hatiku
Tuhan memimpin langkahku
Di tiap saat dan kerja
Tetap 'ku rasa tangan-nya
Tuhanlah yang membimbingku
Tanganku dipegang teguh
Hatiku berserah penuh
Tanganku dipegang teguh
TAHBISAN DAN SALAM
P
Ibadah Paskah Remaja Sinode GMIM Tahun 2020 di Tahbiskan Dalam Nama Allah Bapa, Putra dan Roh
Kudus. Amin.
KERINDUAN DAN HARAPAN PASKAH
PL Saudara-saudara yang di berkati Tuhan, Kalau di tahun-tahun kemarin, kita merayakan Paskah Remaja
GMIM kita bertemu bersapa bersama, tapi hari ini kita merayakan Paskah dengan kondisi yang
berbedah, beribadah di rumah masing-masing. Coba kita bertanya pada diri kita adakah kerinduan kita
semua untuk ada dalam hadirat Tuhan, berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama, bersorak
bersama dengan teman-teman kita.
Puisi Narasi Kerinduan dan Doa ; (Viola Pongajow)
(Ya… Saya rindu. Saya rindu akan hari-hari itu. Ketika kita bisa beribadah, berkumpul, bernyanyi, dan
memuji Tuhan bersama. Ya Maha Tuhanku, aku berseru padaMu karena rindu hatiku, kiranya Engkau
berkenan mendengar senandung hati iniyang rindu melihat FirmanMu hidup, berjalan dan menang
karena sungguh fajar yang menyingngsing menampakkan keindahan yang nyata dan akhirnya seluruh
dunia bisa melihatkuasa Yesus terbukti nyata tanpa kata . Ya Bapa Tuhan kami, dalam kedamaian kami
memohon biarlah rohMu akan membebaskan kami dari masa sulit ini, karena dengan jeritan, tangisan,
ratapan, air mata semua makhluk bertelut memohon dibumi yang kami pijak ini.
PL Ketika semua kerinduan kita telah kita ungkapkan satu per satu, dibalik setiap kerinduan kita adakah
harapan kita semua di Paskah tahun 2020 ini.

KERINDUAN DAN HARAPAN
Remaja 1 (Clau Sigar GMIM Bethesda Sinisir Modoinding)
Tetap semangat, optimis dan berpikir positif, bahwa Covid 19 tidak akan pernah bisa melemahkan Iman
kita namun dapat selalu menguatkan Iman kita.
Remaja 2 (Andre Heydemas GMIM Sentrum Manado)
Dan semua kita dapa dilindungi dari wabah Covid 19 dan wabah covid 19 ini dapat terselesaikan dengan
baik.
Remaja 3 (Pascal Punusingon, GMIM Musoma Tosuraya Barat)
Tuhan Yesus selalu memberika kita perlindungan, kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh terhindar
dari virus Corona dan kiranya kita tetap terus menaati anjuran Pemerintah.
Remaja 4 (Lady Lumintang GMIM Karmel Mahakeret)
Dan bahkan Kota tercinta terbebas dari Covid 19.
Remaja 5 (Chevania Kuswadi GMIM Lembah Yarden Mawali Lembe)
Namun kiranya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memperdekat cara kita dengan
Tuhan dan kiranya kita hidup bergantung pada Tuhan, memperkuat Iman kita kepada Tuhan dan kita
hidup berkenan kepada Tuhan.
Remaja 6 (Monica Pattiwael GMIM Karmel Mahakeret)
Biarlah kita boleh lagi bertemu, berkumpul bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara kita
yang kita cintai.
Pembina Remaja (Alfiando Oroh Mitra)
Kiranya sukacita Kebangkitan Yesus Kristus membawa damai dan semangat bagi seluruh warga GMIM
terutama dalam memutus rantai penyebaran Covid 19.
PENGAKUAN DOSA (Jemaat Duduk)
PL Saudaraku yang diberkati Tuhan,kita percaya bahwa segenap kerinduan kita, segenap harapan kita
yang kita ungkapkan saat ini. Mari kita mau merenungkan saat ini, apa yang maukita harapkan terjadi
dalam kehidupan kita di Paskah tahun2020 ini. Kita merenung sejenak sambal kita mau mengaku
setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Terlalu banyak hal kebaikan yang Tuhan beri bagi kita
namun terlalu banyak hal juga yang kita perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu saat ini sambil
kita mengaku dosa kita dihadapan Tuhan.
DOA PRIBADI (Berdoa masing-masing)
PL

Mari mau kita katakan dalam Doa kita segala harapan, segala kerinduan kita di Paskah ini di tahun ini
dalam Doa kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa dirumah kita masing-masing kita mau mengaku
segenap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan.
Menyanyi NNBT 35 “Tuhan Kau Gembala Yang Baik”
Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba dombaMu
B’rilah rahmatMu dan hikmatMu, Tuhan, Hidup dalam pengorbananMu
Di kembara hidup ini, menapaki janji setiaMu
Menaburkan dan menebarkan yang baik.
Dalam keagungan kasihMu.
Bimbinglah kami turut firmanMu, tabah dan setia selamanya.
Ajarlah kami tentang kasihMu, rendah hati melayani sesama
Susah dan sedih akan ditanggung selalu, dengan Tuhan s’lamanya.
Kar’na di dalam pengorbananMu ada damai sejahtera
Tolonglah kami yang rindu kebenaranMu.
Dengan hikmat pengorbananMu membalut dunia,
Tuhan tolonglah kami dombaMu.
di dalam pengorbananMu ada damai sejahtera
Tolonglah kami yang rindu kebenaranMu.
Dengan hikmat pengorbananMu membalut dunia,
Tuhan tolonglah kami dombaMu.

PELAYANAN FIRMAN (Ketua KPRS Pnt. dr. Michaela Elsiana Paruntu,MARS)
PL
P

Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk
mendengarkan Firman Tuhan saat ini.
Berdoa ……………..
Membaca Alkitab Matius 28:1-10
Khotbah ( Video/Naskah Ketua KPRS )

PERSEMBAHAN
PL Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita mau membalas setiap Kasih Tuhan yang
sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita, Orangorang yang ada disekitar kita, kita mau membalas setiap kasih Tuhan, dan saat ini kita akan
memberikan persembahan, sambal kita memberikan persembahan kita mau bersorak bagi Tuhan, kita
mau memuji Nama Tuhan, mengaangungkan Nama Tuhan.
Menyanyi Kidung Pujian “ Bangkit Seruhkan Nama Yesus”
Bangkit srukan nama Yesus,
maju nyatakan kuasa-NyaKita buat Iblis gemetar
Kalahkan tipu dayanya
Dengan kuasa nama-Nya
Nama Yesus menara yang kuat
Nama Yesus kota benteng yang teguh
Nama Yesus kalahkan semua musuh Nama Yesus di atas Segalanya
Menyanyi Kidung Pujian “ S’bab Dia Hidup”
Anak Allah, Yesus nama-Nya
Menyembuhkan, menyucikan
Bahkan mati, tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan Dia hidup
S'bab Dia hidup, ada hari esok
S'bab Dia hidup, 'ku tak gentar
Kar'na 'ku tahu Dia pegang hari esok
Hidup jadi berarti s'bab Dia hidup
(Persembahan dapat dikumpul ke Pembina-pembina Remaja Jemaat masing-masing dan akan di setor ke Rek.
KPRS GMIM di BRI dengan nomor 2260-01-003373-50-3, persembahan yang terkumpul akan diigunakan untuk
PERSEMBAHAN DIAKONIA REMAJA GMIM ke TIM MEDIS dan mereka yang kena dampak COVID-19)
DOA SYUKUR (Doa untuk Pelayanan, Doa untuk Negeri)
(Pemimpin Ibadah atau Pembina Remaja)
Diakhiri dengan “ Doa Bapa Kami”
Menyanyi Kidung Pujian “ Tuhan Pulihkan”
Kami Umat-Mu rendahkan diri sujud dan berdoa
Mencari wajah-Mu Berpaling dari jalan kami yang jahat
Oleh anug'rah-Mu, ampunilah
Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah
Tuhan, pulihkan
Bapa, pulihkan
Kembalikan bangsa kami kepada-Mu
Bapa, pulihkan
Ampunilah bangsa kami
Dan pulihkan kembali negeri kami

NYANYIAN PENUTUP
Menyanyi “ Teenegers For Christ “
Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus
Remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus
Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus
Remaja yang pegang komitmen hidup hanya bagi Kristus
Walaupun godaan datang cobaan silih berganti
Hatinya tetap teguh melekat pada Tuhan
Matanya hanya tertuju pada salib Kristus
Remaja bagi Kristus lebih dari pemenang
Remaja bagi Kristus menyenangkan hati Tuhan
BERKAT TUHAN
P
Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus dan Kasih Allah dan Persekutuan Roh Kudus menyertai Saudara
sekalian
J
Amin, Amin, Amin, Amin, Amin

