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PERSIAPAN

Doa pribadi jemaat

Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah

Doa konsistori para pelayan yang bertugas
UCAPAN SELAMAT DATANG DAN UNGKAPAN SITUASI
P2
Selamat pagi/sore/malam
Saudara terkasih kini kita mulai memasuki minggu-minggu Prapaskah yang akan
berlangsung selama enam minggu secara berturut-turut.
Rangkaian minggu-minggu Prapaskah adalah saat dimana kita menghayati dan
mengingat karya pelayanan, pengajaran, keteladanan, dan pengorbanan Yesus
Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Nya yang terdalam demi keselamatan segala
makhluk.
Puncak dari perjalanan iman ini adalah Minggu Ketujuh, yaitu Hari Paskah, untuk
merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut, yang adalah anugerah
keselamatan bagi kita yang berdosa ini.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh ……
AJAKAN BERIBADAH
P2
Kita diundang Tuhan untuk mengingat rayakan perjalanan Tuhan Yesus Kristus
menuju Bukit Golgota.
Marilah BERDIRI menyambut Firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam ruang
ibadah, sambil menyanyikan...

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN JEMAAT: KJ 21 : 1, 2 “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA”
(Bait pertama dan Refrein dinyanyikan seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)

Do = c 4 ketuk
1.

Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Refrein:
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah---

2.
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Laki-laki
Perempuan

Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.
Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Refr, .....

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
J
1 . | 1 . ||
A

-

min.

NAS PEMBIMBING
PF

WAHYU 21 : 7 - 8

Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu keenam Prapaskah ini adalah
:“Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya
dan ia akan menjadi anakKu. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir,
penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian
mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, inilah kematian yang
kedua.”

SALAM
PF

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu.
DAN MENYERTAIMU JUGA

J

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 239 : 1, 2 “PERUBAHAN BESAR”
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, refrein oleh jemaat, bait kedua dinyanyikan bergantian)
do = a 4 ketuk

1.

Perubahan besar di kehidupanku
sejak Yesus di hatiku;
di jiwaku bersinar terang yang cerlang
sejak Yesus di hatiku.
Refrein:
Sejak Yesus di hatiku,
sejak Yesus di hatiku,
jiwaku bergemar
bagai ombak besar
sejak Yesus di hatiku.

2.

Perempuan
Laki-laki

Aku tobat, kembali ke jalan benar
sejak Yesus di hatiku;
dan dosaku dihapus, jiwaku segar
sejak Yesus di hatiku.

Duduk
PENGAKUAN DOSA
P2
: Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa
kita :
Dalam Minggu Pra-Paskah VI ini, kami merenungkan penderitaan Yesus Kristus semasa
hidupNya.
Kami merasa malu dan menyesal akan dosa dan semua kejahatan yang dilakukan melawan
kehendakMu yang Engkau telah firmankan.
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Kami telah mengecewakan dan menyakiti perasaanMu, ya Bapa Mahakudus. Sebab tidak ada
yang baik, tidak ada yang benar dan tidak ada perbuatan kami yang menyenangkan Dikau.
Kami mencuri, membunuh, memfitnah, berdusta dan mengorbankan sesama demi mencapai
kepentingan diri serta memenuhi kebutuhan sendiri.
Sebab itu, kami memohon : Ampunilah kami, umatMu ini ! Baharuilah roh dan pikiran kami,
serta tuntunlah kami oleh RohMu yang kudus, agar kami melakukan segala perintahMu dan
menjadi saksi yang memberitakan kebaikanMu, demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Mukhalis
kami. Amin!
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 45 : 1, 2, 3 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH”
Do=D 4 ketuk (dinyanyikan setengah suara)

1.

Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku;
O, berapa lamakah lanjut amarahMu?
Dosaku, murkaMu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus!

2.

Dalam maut yang kelam siapa yang bersyukur?
Jiwaku luputkanlah dari alam kubur.
Biarlah s'lamanya aku menyanyikan bagiMu pujian!

3.

Bapa, kasihanilah, rahmatMu tunjukkan.
Diriku pulihkanlah dalam kesembuhan.
Datanglah segera dan urapi aku dengan kurniaMu!

BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam EFESUS 1 : 7 yang menyatakan…….
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
J
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN JEMAAT: GB 40 : 1, 2 “KASIH DARI TUHANKU”
DO = Do 6/8 ketuk (bait pertama dan refrein oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)

1. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasih-Nya. Kasih besar!
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Reff:
Kasih besar! Kasih besar!
Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar!
2. Laki-laki
Perempuan

hal,4

Orang buta lihat t"rang dan yang lumpuh pun tegak
orang mati bangkitlah: Kasih besar!
Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya,
yang terkungkung bebaslah: Kasih besar!

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam GALATIA 5 : 13 yang menyatakan:……….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN JEMAAT: GB 46 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG ”
Do=D 2/4

Duduk
⌘ Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
J

Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana!
NYANYIAN JEMAAT GB 397 "HOSIANA”

P3
PF

Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab MATIUS 18 : 1 - 18 yang menyatakan.....
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
NYANYIAN JEMAAT: GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
DO=Bes 4/4

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

Duduk
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KHOTBAH

“TIDAK TERSESAT ATAUPUN MENYESATKAN”

Saat Teduh
JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 264 : 1, 2 “APALAH ARTI IBADAHMU”
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian)
Do= f 4 ketuk

1.

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada rela sujud dan sungkur?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada hati tulus dan syukur?
Refrein:
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.

2.

Presbiter
Jemaat
Laki-laki
Perempuan

Marilah ikut melayani orang berkeluh,
agar iman tetap kuat serta teguh.
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan,
persembahan yang berkenan bagi Tuhan.

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475)
⌘ Kesaksian Pujian
UNGKAPAN SYUKUR
P4
Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab Mazmur 30 : 5 yang menyatakan : “Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN,
hai orang-orang yang dikasihiNya, dan persembahkanlah syukur kepada namaNya yang
kudus.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT: GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU”
do = E 4/4 ketuk

1.
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Persepuluhanmu hendaklah kau beri
Kepada Allah, Sumber berkat.
Persepuluhanmu yang akan kau beri
Itulah persembahan kudus.
Marilah memberi persepuluhanmu,
Dari hasil jerih payahmu,
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu.
Dialah Sumbernya.

Refrain:
Persepuluhan bagi Allahmu,
Beri dengan setulus hatimu.
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu.
Ia menjagamu.
Persepuluhan dari tanganmu
asalnya juga dari Tuhanmu
Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri
itulah janji-Nya.
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia,
memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas.
Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya---

2.

Persepuluhanmu yang sudah kau beri
memuliakan Sang Pemberi.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjamin hidup sesamamu.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjadi akta di hidupmu;
percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi
menjamin hidupmu.

DOA SYUKUR
P4
: Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar
TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa :
Ya Yesus Kristus…,
Kami merenungkan pengorbananMu demi keselamatan kami.
Oleh karena itu, dengan mengingat akan perintah-Mu untuk melayani kaum papa,
maka kami membawa persembahan sukarela ini sebagai dukungan bagi pelayanan
kasih yang dilakukan Gereja.
Dengan cara ini kami ikut berpartisipasi meringankan derita sesama.
Kiranya Dikau berkenan memakainya bagi pelayanan kasih yang membawa sukacita
kepada yang menderita. Amin!
Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

: Saudara – saudara dipersilahkan saling bersalaman dan menyatakan damai sejahtera Allah.
(Jemaat saling bersalaman dengan sesama disekitarnya)
TUHAN memanggil saudara sekalian untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan
firmanNya. Dan Dia juga mengutus kamu untuk menjalankan kehidupanmu sehari-hari sesuai
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dengan kehendakNya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahteraNya, dan lakukanlah
firmanNya, ingatlah pesan Tuhan dalam 1 PETRUS 1 : 22, yang menyatakan :
“Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu
dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguhsungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.“
NYANYIAN JEMAAT: KJ 346 : 1, 2, 4 “TUHAN ALLAH BESERTA ENGKAU”
Do= C 4 ketuk (Bait pertama dan refrein oleh jemaat, bait kedua dan keempat secara bergantian)

1.

Tuhan Allah beserta engkau
sampai bertemu kembali;
kasih Kristus mengawali,
Tuhan Allah beserta engkau!
Refrein:
Sampai bertemu, bertemu,
sampai lagi kita bertemu;
sampai bertemu, bertemu,
Tuhan Allah beserta engkau!

2.

Laki-laki
Perempuan

4. Perempuan
Laki-laki

Tuhan Allah beserta engkau,
sayapNya pernaunganmu,
sabda Kristus santapanmu,
Tuhan Allah beserta engkau!
Tuhan Allah beserta engkau!
Panji kasih peganganmu,
maut pun kalah di depanmu,
Tuhan Allah beserta engkau!

BERKAT
PF

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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.”

NYANYIAN JEMAAT: GB 402a “AMIN”

---Salam Persekutuan---
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