BAHAN PERAYAAN MINGGU ASIA 2020
Tema: “Ya Allah, Pulihkanlah Kami yang Rapuh”
Panggilan beribadah
Kami datang menyembahMu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi
persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami tetapi
juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan agar Dia
menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa, doa yang lahir
dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia… (Yakobus 5:15)
Nyanyian pujian:

“Nama Yesus Berkumandang”

NKB 72:1-3

1. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia!
Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia.
Hai dengarkan panggilanNya dan tinggalkan dosamu;
Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh.
Ref. Yesus Kaulah Surya rahmat, Kau kobarkan hatiku.
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji namaMu!
2. Nama Yesus bercahaya di segala negeri;
Dalam t’rang penghiburanNya, pengharapan berseri!
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia;
Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihNya! Ref.
3. Nama Yesus maha-agung dan semaraknya tetap;
Diteranginya jiwaku, biar malampun gelap.
Langit bumi ‘kan binasa, matahari terbenam,
Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang! Ref.
Catatan: lagu ini pernah dinyanyikan oleh Almh. Pdt Sintiche Pattinaya -Dethan, MTh, Ketua Majelis GPIB Bahtera Hayat Batam,
ketika sedang bergumul dengan virus COVID-19. Almarhumah meninggal pada hari Minggu 22 Maret 2020 di RSUD Embung
Fatimah Batam.

Litani Pengakuan dosa
P: Dalam iman kami datang kepadaMu, memohon belas kasihan dan pengampunanMu atas dosadosa kami kepadaMu dan kepada segenap ciptaanMu. Kekuatiran dan tekanan menguasai kami,
ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami bahkan mengancam dunia ini.
Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan dan kematian, kami berteriak kepadaMu, Ya Allah.
Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang
berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus
ini. Kami membawa doa kami kepadaMu karena yakin akan belaskasihanmu yang tanpa batas.
J: Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami.
Sendengkanlah telingaMu kepada seruan kami meminta pertolonganMu.

P: Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmatMu, sembuhkanlah mereka yang
menderita tubuhnya, pikirannya serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh
kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihanMu. Kami mohon
belas kasihan dan pemeliharaanMu untuk mereka yang terdampak virus Corona. Dari ancaman
ketakutan dan kematian, kami berseru kepadaMu. Kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap dan
kasih.
J: Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami.
Sendengkanlah telingaMu kepada seruan kami meminta pertolonganMu. Amin.
Berita Anugerah
P: “Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku
akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan
kemanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan
membangun mereka seperti dahulu.” (Yeremia 33:6-7)
Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru. Ampunilah dan selamatkanlah kami.
Melalui kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus, kami diyakinkan bahwa betapapun berat
dosa kami Allah mengampuni kami dalam rahmatNya. Penyakit kami pun disembuhkanNya.
J:

Amin, amin. Terima kasih Tuhan.

Pujian jemaat:

“SetiaMu Tuhanku, Tiada Bertara”

PKJ 138:1,3

1.SetiaMu Tuhanku, tiada bertara, di kala suka di saat gelap.
Kasihmu Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi, tetap.
Ref. SetiaMu TuhanKu, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas.
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga akupun puas lelas.
3. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranMu dan bimbinganMu.
Kini kekuatan dan besok harapan: Hujan berkat Kau beri padaku. Ref.
Pemberitaan Firman
Doa
Pembacaan Alkitab: I Raja-raja 8:37-40; Markus 1:29-34.
Khotbah
Pujian jemaat:

“Roh Kudus, Tetap Teguh”

1. Roh Kudus tetap teguh, Kau Pemimpin UmatMu.
Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia.
Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanMu.
“Hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera!”
2. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat;
Bri di jalan yang kelam hati anakMu tent’ram.

KJ 237:1,2

Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu,
“Hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera!”
Doa syafaat
P: Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah namaNya yang kudus, hai segenap batinku! Dia yang
mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.” (Mz. 103:1,3)
Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena Virus COVID-19. Kami mohon
sentuhan penyembuhanMu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk
pemulihan.
Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekuatiran dan
kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasihMu. Berilah kekuatan kepada mereka
yang sedang mengerang kesakitan, peganglah mereka yang lemah dalam rangkulanMu yang
menguatkan, dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses
pemulihan.
J:

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan.

P: Ya Allah, di manapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami
mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami
memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan dan keutuhan semua umatMu di semua
tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan
semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan
pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami
bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat
bermanfaat untuk menghalau penyakit ini.
J:

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan.

P: Kami mendoakan mereka yang sedang di karantina karena ancaman penyakit ini.
Hiburkanlah mereka dengan damaiMu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka
kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman dan
komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah
mereka.
J:

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan.

P: Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga
mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasihMu. Kami doakan
mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau, Ya Allah, menghibur
dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap
kasihMu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluhlantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan
masa depan bersamaMu.

J:

Ya Allah, dalam anugerahMu, berilah mereka istirahat yang tenang.

Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja
keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi resiko infeksi dan penyebaran wabah ini.
Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil resiko demi
menyelamatkan hidup sesama.
Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa
kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan
mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah
bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu,
semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolonganMu
kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang
terdampak, dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan
yang menyelamatkan banyak orang.
J:
Ya Allah, dalam rahmatMu tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan
yang efektif untuk mengatasi COVID-19.

P: Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh kami mengaku bahwa
kekuatanMu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan
kami, kasihMu dalam kesakitan kami dan damaiMu di hati kami. Kirimkanlah berkatMu
bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah, topanglah mereka dan berilah agar
sukacitaMu dinikmati oleh banyak orang, dalam keadaan apapun.
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepadaNya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu
beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadaNya. (Maz. 28:7)
J:

Ya Allah, dalam anugerahMu, pulihkanlah mereka yang rentan.

P: Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang.
Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang
perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah
semua orang yang bekerjasama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan
belaskasihanMu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juruselamat kami, kami mohon
doa ini.
J:

Amin.

Pengutusan
P: Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di
negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. (Yesaya 9:1)
Nyanyian Jemaat:

“O, Berkati Kami”

1. O berkati kami dan lindungi kami,
Tuhan b’rilah rahmatMu oleh sinar wajahMu!

KJ 350:1-3

2. WajahMu kiranya ramah bercahaya,
pada kami brikanlah damai dan sejahtera.
3. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin
dan padaMu bersyukur dalam nama PutraMu!
Berkat
P: Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan menyentuh dan menghidupkan kita;
Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan
ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita
agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damaiNya. Terimalah berkatNya:
Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan mengarahkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
J: Amin
Disadur oleh Pdt Henriette H. Lebang

God, have mercy on us and hear our prayer, Lord; listen to our cry for help.

