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AJAKAN BERIBADAH 
P2  Pemberita Firman dan para Pelayan Liturgis mengucapkan selamat berbakti 

di Hari Minggu III Prapaskah yang kita jalani dalam penghayatan akan 
sengsara dan derita Tuhan Yesus, dan harapan umat akan penyelamatan 
Allah.  

 Kiranya kesempatan yang diberikan Allah bagi kita untuk bersekutu dan 
memuji Dia senantiasa terpusat pada pribadi Yesus Kristus, Juruselamat kita. 
Dalam ibadah dengan khotbah serial hari ini, Pemberitaan Firman Tuhan 
akan dilayani oleh .Pdt. Margie Ririhena. 

 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
P2   Janji dalam Perjanjian Baru telah digenapi melalui kematian Yesus Kristus. 

Penebusan yang lama dinantikan umat ditunaikan-Nya tanpa pedang-pedang 
peperangan atau penumbangan kekuasaan. Sang Anak Domba Allah 
menyusuri jalan derita dengan kerelaan untuk menjalankan misi 
penyelamatan-Nya bagi kita. 

 Berdasarkan kebenaran yang mulia tentang Allah kita, marilah kita berdiri
 dan menyambut-Nya di dalam ibadah ini. 

 
NYANYIAN JEMAATKAU YANG LAYAK(GB 16: 1, 2) 
    do =   a    ¾    MM + 104 
Jemaat  Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan. 

layak Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 

   Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu 

   Semuanya ada kar’na karya-Mu, Kau yang layak, Tuhan. 

 

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

 

Jemaat  Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah; 

Layak Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 

Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah Kau tebus 

dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-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      Matius 10: 22 
PF Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang 

yang bertahan sampai pada kesudahan-Nya akan selamat. 

 
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) 
Jemaat   DAN MENYERTAIMU JUGA 

 
NYANYIAN JEMAATKETIKA HIDUPKU SENTOSA(GB 263: 1, 2) 

     do =  c   4/4   MM + 84

Jemaat   Ketika hidupku sentosa, teduh,  
   ataupun sengsara penuh, 
   di dalam kasih-Mu kutinggal teguh,  
   nyamanlah, nyamanlah jiwaku.  
 Ref. Nyamanlah, jiwaku, 
   nyamanlah, nyamanlah jiwaku. 

 
Jemaat   Meski oleh iblis aku diserang, 
   hatiku tenang dan teguh, 
   sebab Kristus t’lah menyelamatkanku 
   darah-Nya menebus jiwaku. Ref. 
 

duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Kenyamanan yang kita terima karena karya penyelamatan Allah melalui salib 

Kristus tak mampu membuat kita bersyukur dan jera atas kesalahan kita. 
Yoel 2:13 menyerukan kepada kita ajakan untuk bertobat: “Koyakkanlah 
hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada TUHAN, 
Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan 
berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya.” 

  
 Mari, dengan rasa sesal dan malu, kita menghadap tahkta kemuliaan Allah 

dan mengakui dosa-dosa kita: 

 
P2 Ya Allah, kami datang beribadah namun hati kami tertawan kabut kebosanan 
 dan kelesuan. Kami mendengar dan membaca firman-Mu pada hari-hari yang 
 kami lalui dalam persekutuan di gereja-Mu ini, namun semuanya tinggal 
 menjadi kata-kata yang tak berbekas. Gerutu dan cibiran tak jarang menghiasi 
 perkataan kami. Tuhan, dengarkanlah penyesalan kami. 
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NYANYIAN PENGAKUANTUHAN KASIHANI KAMI (KJ 43) 

Jemaat  Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, 
  Tuhan kasihani kami. 
 
P2 Kami kerap tergoda untuk memuaskan perasaan-perasaan kami sendiri 
 dan menggelembungkan kesombongan kami. Kami memilih untuk 
 mengabaikan tatapan setiap wajah yang terluka karena pementingan diri yang 
 kami lakukan. Kami sengaja mematikan api terang Kristus yang 
 memancarkan cahaya kasih penebusan yang seharusnya kami teruskan bagi 
 sesama. Ya Kristus, dengarlah ratapan kami. 

 

NYANYIAN PENGAKUANTUHAN KASIHANI KAMI (KJ 43) 

Jemaat  Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, 
  Tuhan kasihani kami. 
 
P2 Nyalakanlah kembali api yang ada di dalam diri kami, ya Allah Pengasih, 
 hingga hidup kami boleh bercahaya kembali dan kehidupan orang lain dapat 
 dihangatkan melalui kami. 
 Bungkus kami dalam pemeliharaan-Mu, perdamaikan kami dengan anugerah-
 Mu. Alirilah jiwa kami dengan kasih-Mu yang sanggup menyembuhkan luka 
 dan mengembalikan sukacita dan kekuatan kepada mereka yang telah 
 tersakiti. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami. 

 
NYANYIAN PENGAKUANTUHAN KASIHANI KAMI (KJ 43) 

Jemaat  Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, 
  Tuhan kasihani kami. 

 
 
BERITA  ANUGERAH        
PF Kepada setiap orang yang telah tulus mengakui dosa dan bertobat, dengarlah 

berita anugerah pengampunan dari 1 Yohanes 4: 9-10 yang menyatakan: 
“….....”  

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

Nama Bapa, Anak, danRoh Kudus.  

 

Jemaat  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN! 
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NYANYIAN JEMAAT MUNGKINKAH AKUPUN SERTA (KJ 31B: 1, 2, 3) 

Kantoria: 

 
Jemaat  Para malak sekalipun tiada dapat mengerti 
  apa sebabnya Yang Kudus menanggung siksa yang keji 
  kasih-Nyalah alasannya menanggung dosa dunia. 
 
Jemaat  Ditinggalkan-Nya takhta-Nya dan masuk duniayang cemar. 
  ditanggalkan-Nya kuasa-Nya terdorong kasih yang besar 
  dan aku pun tertolonglah terpilih jadi milik-Nya. 

 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
 seperti yang tertulis dalam Matius 6:33-34, yang menyatakan: …… 
  

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

 
NYANYIAN JEMAATCARILAH DAHULU KERAJAAN ALLAH 

    (PKJ 103: 1,2,3)do = d  2 ketuk 

         bait 1 : Kantoria, bait 2 & 3 : Jemaat 
 
 
 
 
 

duduk 

KesaksianPujian





 
 

duduk 
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KesaksianPujian 

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 11:15-18 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   (GB 392b) 

KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan 
 Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. 

duduk 

KHOTBAH   
…  saat teduh … 

 

J A W A B A N     J E M A A T 
 

NYANYIAN JEMAAT"KU SUKA MENUTURKAN” (KJ 427: 1,2)do=as  4/4 

Jemaat  ‘Ku suka menuturkan cerita mulia 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
  ‘Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
  penawar hati rindu, pelipur terbesar. 
  ‘Kusuka menuturkan, ‘kusuka memasyurkan 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 

 
Jemaat  Ku suka menuturkan cerita mulia 
  yang sungguh melebihi impian dunia. 
  ‘Ku suka menuturkan semua padamu, 
  sebab cerita itu membawa s’lamatku. 
  ‘Ku suka menuturkan, ‘ku suka memasyurkan 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
 
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 mari mengaku: “……” 
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duduk 

DOA SYAFAAT 
PF … 

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon: 

J DENGARKANLAH DOA KAMI 

PF Peliharalah kami di dalamYesusKristus, Tuhan, yang telah mengajar kami 

 berdoa: 

PF + J Bapa kami yang di Sorga…. 

 (diakhiri doxology KJ 475 – Kar’na Engkaulah) 

Kesaksian Pujian 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Sebagai jawaban atas firman yang telah ditaburkan, kini saatnya untuk
 memberikan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan tulus hati
 dan sukacita. Dengarlah nas Alkitab dari2 Korintus 9:7-8 yang 
 menyatakan : “………” 

 

NYANYIAN JEMAATINILAH UNGKAPAN SYUKURKU (GB 84 : 1,2) 

     do = f     4/4   MM + 88 

 

Jemaat  Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu 
  kuberikan dari hatiku, terimalah. 
  Kupersembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku 
  kiranya berkenan di hadirat-Mu. 

--- pemberian ucapan syukur --- 

 

Jemaat  Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 
  untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 
  Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 
  Pakailah diriku turut maksud-Mu. 
 
DOA SYUKUR       
P4  Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa: 
 Allah Yang Mahakuasa, Engkau telah melupakan kegagalan-kegagalan kami 
 di masalampau. Engkau mengasihi kami dan kembali memperlengkapi kami 
 dengan kekuatan firman-Mu. Biarlah kami memuji-Mu untuk segala kebaikan
 dan jaminan hidup kekal dalam dimensi yang abadi itu. Atas semuanya itu, 
 kami bersyukur melalui persembahan ini. 
  Terimalah dan kuduskanlah ungkapan sukacita kami ini yang diberikan oleh

 segenap umat-Mu dengan sukarela. Selanjutnya dan selamanya kami akan 
memercayakan hidup kami sepenuhnya dalam pemeliharaan-Mu.Di dalam 
Kristus Penebus, kami berdoa.Amin 
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duduk 

P E N G U T U S A N 
 
WARTA JEMAAT(P6) 

AMANAT PENGUTUSAN      berdiri 
PF  Pergilah dalam damai dan layanilah Allah yang hidup, yang sudah menebus

 dan memanggil Saudara menjadi utusan-utusan kemurahan dan kemuliaan-
 Nya di  dunia. Filipi 1:29 menegaskan bagi kita “Sebab kepadakamu
 dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan
 juga untuk menderita untuk Dia. “ 

  Teguhlah dalam kebenaran dan yakinlah bahwa Allah yang mengawal dan
 menuntunmu adalah Allah yang setia. 

  
NYANYIAN JEMAATKU YAKIN TUHAN TUNTUN LANGKAHKU 
    (PKJ 131 : 1, 2, 3), bait 1 kantoria, bait 2 & 3 Jemaat 

 

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.” 

Jemaat  AMIN(GB 402b) 
 
 

 

SAAT TEDUH & SALAM PERSEKUTUAN 


