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AJAKAN BERIBADAH 

P2  Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pemberita Firman dan para Pelayan Liturgis  
mengucapkan Selamat berbakti di Minggu IV Prapaskah.  Minggu-minggu 
Prapaskahkita jalani sebagai masa di mana umat Kristiani mempersiapkan diri 
menyambut Paskah yang mulia. Masa ini memberikan waktu bagi kita untuk 
menghayati peristiwa salib yang membawa kemenangan itu.  
Kiranya hikmat dari Allah dan kasih karunia-Nya yang besar terpancar dalam 
ibadah kita, dan Yesus Kristus sebagai pusat ibadah ini senantiasa 
memberkati kita. Pelayanan Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh  
Pdt. Risto Andaki. 

 

MENGHADAP TUHAN 

 
P2   Umat Tuhan, inilah hari yang dijadikan TUHAN. Marilah berdiri
 menghadap Allah, menyembah Dia yang menjadikan kita dan 
 memanggil kita dalam ibadah ini. Bersama-sama dengan segenap  malaikat 
 penghuni sorga, mari agungkan dan muliakan Dia karena  dari-Nyalah 
 semua berkat mengalir. 

   
NYANYIAN JEMAATSUCI, SUCI, SUCI (KJ 2: 1,  3) 

    do = d     4/4 

Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa! 
Dikau kami puji di pagi yang teduh. 
Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 
Allah Tritunggal, agung nama-Mu! 
 

--Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, diarak masuk ke dalam ruang ibadah-- 

 

Suci, suci, suci! Walau tersembunyi, 
walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, 
Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi, 
Kau Mahakuasa, murni kasih-Mu. 

 

 
V O T U M  

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 

Jemaat  “AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA” (GB 401) 

do= es   4/4   MM : + 92 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
Amin, amin, ya benar adanya, amin.        
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NAS  PEMBIMBING    : Lukas 9 : 24 

PF Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akankehilangan 
nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan 
menyelamatkannya. 

 
S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 
Tuhan Kristus Yesus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 

JemaatDAN MENYERTAIMU JUGA 

 
NYANYIAN JEMAATS’LAMAT DI TANGAN YESUS(KJ 388 : 1, 3) 

do = g    4 ketuk

Jemaat   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 
Ref. S’lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya 
 dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.  
 

Jemaat   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. Ref

duduk 
PENGAKUAN DOSA 

P2 Jemaat Tuhan, Firman Allah diberitakan kepada kita:  
  Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita  
  menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di  
 dalam  kita. 

 Firman Allah juga meyakinkan kita: 
 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, 
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan
 menyucikankita dari segala kejahatan. 

 Oleh karena itu, marilah kita sekarang mengakui dosa-dosa kita kepada Allah: 

 
NYANYIAN PENGAKUANMESKI TAK LAYAK DIRIKU  (KJ 27:1) 

     do = es   6 ketuk 

 

Jemaat  Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darah-Mu 
 Dan kar’na Kau memanggilku, ‘ku datang Yesus, pada-Mu. 
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P2 Yesus Kristus yang maha kasih dan maha pemurah, kami sadari kami telah 
melangkah jauh meninggalkan jalanMu yang penuh berkat.Jejak kaki kami  
menuju kepada kebinasaan. Pikat duniawi yang begitu menggoda, dan 
kelemahan kamimembawa kami jauh dari berkat-berkatMu yang amat kami 
rindukan. 

 Dalam sesal kami sadar bahwa kami orang yang bercela. Kami tidak 
mengindah-kan perintahMu dan tak hidup sesuai firman-Mu. Ketika masalah 
hadir, kami sangsi akan penyertaan-Mu.  

 

NYANYIAN PENGAKUAN KJ 27:2 

Jemaat  Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
 darah-Mulah pembasuhnya, ‘ku datang Tuhan, padaMu.  

 
P2 Kami mengakui bahwa kualitas hidup kami sering tidak mencerminkan 

kehidupan dalam ketaatan penuh kepada-Mu.  Tindakan dan perkataan kami 
tidak menunjukkan kasih seperti yang Engkau ajarkan. Dalam banyak hal, 
kesaksian kami gagal menghadirkan karya Tuhan bagi sesama. Kini kami 
membawa penyesalan kami, dan janganlahmembuang kami dari bahtera 
kasihMu.  

 

NYANYIAN PENGAKUAN KJ 27:3 

Jemaat  Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut. 
  Ya Anakdomba Allahku, ku datang kini pada-Mu  

  
BERITA  ANUGERAH        

PF Kepada setiap orang yang telah tulus mengakui dosa dan bertobat, dengarlah 
berita anugerah pengampunan dari Roma 3:23-24yang menyatakan: “….....”
  

 Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami 
 memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam 

nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.  

Jemaat  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN! 

 

NYANYIAN JEMAAT DI SALIB YESUS DI KALVARI (KJ 34: 1, 2) 

do = g   4 ketuk

 
Jemaat  Di salib Yesus di Kalvari ku s’rahkan dosaku yang keji. 

 Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya! 
 Ref. Puji, puji nama-Nya! Puji, puji nama-Nya! 
  Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya! 
  

Jemaat  Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 
 Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji nama-Nya! Ref. 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru  
 seperti yang tertulis dalam Matius 5:13-16, yang menyatakan: …… 
  

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup  dan kesaksian kita di dunia. 

 

NYANYIAN JEMAATSEGALA KEMULIAAN (KJ 161 : 1,4) 

    do = bes    4 ketuk 

Kantoria Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus! 
   Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus 
Jemaat  “Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud! 

 Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!” 
 

Jemaat  Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus! 
 Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus! 
 Kaum Israel dahulu menghias jalan-Mu; 
 Pun kami mengelukan nama-Mu yang kudus! 

duduk 

Kesaksian Pujian 
 

P E M B E R I T A A N      F I R M A N 

 
DOA  MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF   Mari berdiri untuk mendengar pembacaan Firman Tuhan, Hosiana! 
J HOSIANA ( langgam KJ 473b)  

   
P3  Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus 11:1-10 yang 
 menyatakan demikian:….. 
 
PF  Hendaklah Firman Tuhan  diam dengan segala kekayaan-Nya dan 
 menetap di antara kamu serta ucaplah syukur kepada Allah. 
J KEPADAMU PUJI PUJIAN   (KJ 474)do = g    2 ketuk 

KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan 
 Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

duduk 

KHOTBAH   

…  saat teduh … 
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J A W A B A N     J E M A A T 

 
NYANYIAN JEMAATMAJU LASKAR KRISTUS (KJ 339: 1, 3, 5) 

   do = es    4 ketuk    
Kantoria Maju laskar Kristus, lawan kuasa g’lap! 
  Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 
  Rajamu sendiri jalan di depan 
  majulah, iringi panji cemerlang! 
  Ref.: Maju laskar Kristus, lawan kuasa g’lap! 
   Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 

 
Jemaat  Bagai laskar jaya G’reja maju t’rus 
  di jejak teladan saksi yang kudus. 
  Kita satu tubuh yang kudus dan am; 
  satu pengharapan, satu pun iman.  Ref. 
 
Jemaat  Kar’na itu maju! Ikut salib t’rus, 
  Turutlah memuji Raja Penebus: 
  “Hormat, kemuliaan, Tuhan, t’rimalah!” 
  Insan dan malaikat sujud menyembah. Ref. 
 
 
PENGAKUAN IMAN 

PF Mari berdiri. Dalam persekutuan dengan Gereja di segala abad dan 

tempat,bersama kita ucapkan Pengakuan Iman Rasuli sebagai ikrar iman kita. 

Dengan mulut, hati, dan sikap sempurna biarlah masing-masing mengaku: 

“……” 

duduk 
 

DOA SYAFAAT 

PF … 

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon: 

Jemaat DENGARKANLAH DOA KAMI 

PF Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan, yang telah mengajar kami 

 berdoa: 

PF + J Bapa kami yang di Sorga…. 

 (diakhiri doxology KJ 475 – Kar’na Engkaulah) 

 

 
Kesaksian Pujian  
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Jemaat, saatnya kita memberikan persembahan sebagai pengakuan iman kita 
pada pemeliharaan Allah yang baik. Mari memuliakan TUHAN, sambil 
mengingat pesan kitab suci yang terambil dari Mazmur 136: 23 dan 26 yang 
berbunyi demikian:” ....“. 

 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

 

NYANYIAN JEMAAT  T’RIMA KASIH YA TUHANKU  (PKJ 148:1,3,4) 

    do = f    4 ketuk 

Kantoria T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu. 
   Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu.  
  Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. 
 
Jemaat  ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung-jawabku 
  dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, 
  kar’na itu makna kasih-Mu, kar’na itu makna kasih-Mu. 
 

--- pemberian ucapan syukur --- 

 

Jemaat  Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kau ciptakan 
  kutaati, kuhargai di dalam kata dan perbuatan, 
  agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. 
 
 
DOA SYUKUR       

P4 Jemaat Tuhan, mariberdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara 
berbalasan: 

 
 Terimakasih untuk hari ini, Tuhan yang rahmani,dan atas kesempatan 
 untuk memperbaiki kerapuhan hidup kami serta memusatkan kembali hati 
 dan pikiran kami kepada Engkau dan ajaranMu. 

 
Terimakasih untuk firman dan pengampunanMu, dan untuk jaminan 
kasihMu. Di dalam semuanya itu kami menemukan kembali identitas kami 
sebagai anak-anakMu dan makna di balik kematian Yesus Kristus bagi kami. 
Untuk itu, kami telah memberi sedikit yang tak sebanding dengan nilai kasih-
Mu. 

  
J Terima dan kuduskanlah pemberian ini. Pandulah majelis umat 

dengan hikmat-Mudalam mengelola dan melanjutkan maksud-
maksud Allah bagi sesama kami. Amin. 

duduk 
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P E N G U T U S A N 

 
WARTA JEMAAT(P6) 

 

AMANAT PENGUTUSAN      berdiri 
PF  Kuasa yang memampukan kita untuk benar-benar taat dan bersaksi berasal 

dari Allah, dan kita hanya dapat memperolehnya melalui suatu perjalanan 
iman bersama Dia. Mazmur 62:6 menyatakan” Hanya pada Allah saja 
kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku.” 

  Jemaat, tinggal-tenanglah di dalam kebaikan pemeliharaan-Nya, dan percaya 
pada firman-Nya yang senantiasa membimbingmu. 

  
NYANYIAN JEMAAT  TENANGLAH KINI HATIKU (KJ 410:1,3,4) 

     do = d   4 ketuk 

Kantoria Tenanglahkini hatiku: Tuhan memimpin langkahku.  
  Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangan-Nya. 
 Ref.: Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh. 
  Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh. 
 
Jemaat  Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku, 
  sebab Engkau tetap dekat, tangan-Mu kupegang erat.  Ref. 
 
Jemaat  ‘Pabila tamat tugasku, Kaub’rikan kemenangan-Mu. 
  tak kutakuti maut seram, sebab tanganku Kaugenggam.  Ref. 
 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah 
berkat-Nya: 

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya 

dan memberi engkau kasih karunia; 
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 

dan memberi engkau damai sejahtera.” 
   (Bilangan 6: 24-26) 

 
Jemaat  AMIN(KJ 478b)a 
   

 
 

saat teduh – salam persekutuan 


