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PERSIAPAN 
• Doa Jemaat Pribadi 
• Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah 

• Doa Konsistori seluruh petugas Ibadah 

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 PKJ 1 : 1, 2, 4 “ABADI TAK NAMPAK” 
Do = D 4 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua dan keempat dinyanyikan secara bergantian) 
Jemaat  1.  Abadi tak nampak, yang Mahaesa, 
   Yang tak terhampiri, terang takhtaNya, 
   Yang dalam PutraNya, telah dikenal, 
   BagiNyalah hormat dan kuasa kekal. 

  

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Laki-Laki 2.  Ibarat cahaya, berkarya tenang, 
   Wibawa rajawi, kekal Kau pegang. 
Perempuan  Teguh bagai gunung keadilanMu, 
   Dan awanMu sarat dengan kasihMu.  
 
Presbiter 4.  Ya Bapa, Pencipta segala terang, 
   Dipuji malaikat, di sorga cerlang; 
Jemaat   Pun kami memuji, pun kami sembah, 
   Engkau yang bertakhta, di cahya baka.  
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V O T U M  
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.  
          (Mzm. 124: 8) 

J        KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN” 
 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu VI PRAPASKAH ini terambil  dari Kitab 
MAZMUR 119 : 92-93  yang menyatakan: ”Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi 
kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak 
melupakan titah-titah-Mu sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku.” 
 
SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 

Kristus menyertai kamu. 

J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 46 : 2, 3 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM”     
Do=G 6 ketuk  (Bait kedua dinyanyikan oleh jemaat, bait ketiga dinyanyikan secara bergantian)  

Jemaat  2.   Dari dera kepapanku, ya Tuhanku, ‘ku datanglah, 
  dan mengecap kekayaanMu, ‘ku datang padaMu. 
  Dari cela keaibanku pada salibMu ‘kuberteduh, 
  dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

Laki-Laki 3.   Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ‘ku datanglah,  

Perempuan masuk ke dalam bandar tenang, ‘ku datang padaMu. 
Semua  Dari keputusasaanku masuk ke dalam anug'rahMu; 
   dalam susahku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA (P2 menunggu seluruh umat tenang dan siap mengaku dosa) 
P2    :  Jemaat, 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.  
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! 
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NYANYIAN JEMAAT: PKJ 37 : 1, 2 “BILA KURENUNG DOSAKU” 
Do=G 4 ketuk  (bait pertama dan kedua dinyanyikan oleh Jemaat, dinyanyikan dengan ½ suara) 
1.  Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 
  Yang berulang kulakukan dihadapanMu, 
 
  Reff 
  Kasih sayangMu perlindunganku. 
  Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 
  Kasih sayangMu pengharapanku. 
  Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu. 
 
2.  Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
  Iri hati dan benciku kadang menjelma. Refr 
   

BERITA ANUGERAH 
PF     Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita 

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab  YESAYA 1 : 18 yang 
menyatakan demikian: “Marilah, baiklah kita berperkara! -Firman Tuhan-
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti 
salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi 
putih seperti bulu domba. 

  Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka 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 50 :1, 2 “PERUBAHAN AJAIB” 
Do= G   4/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh Jemaat, Refrein oleh semua Bait kedua secara bergantian) 
Jemaat    1.  Perubahan ajaib terjadi padaku, 
    ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
    Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
    hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
 
Semua  Reff: 
    Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
    tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
    Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
    dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 
 
 

Laki-Laki   2.  Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
    setia, murah hati, bawa sukacita, 
   Perempuan rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
    itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Refr, … 

 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF  Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan 
seperti tertulis dalam Surat KOLOSE 3 : 12 - 14 yang demikian bunyinya… 

  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan 
di seluruh dunia. 
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NYANYIAN JEMAAT GB 51 : 1, 2 “KASIHILAH TUHANMU” 
Do=D 4/4 (dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

  
 

2.  Sembah dan puji Allah, Sang Bapa, Pencipta alam. 
  Sembah dan puji Yesus, 
  Sang Juruselamatmu. 
  Sembah dan puji Roh Kudus, 
  Penuntun dalam kebenaran. 
  Hai, s’gala yang bernafas; 
  sembah dan pujilah Tuhanmu. 

 
Duduk 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
PF:    ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Hosiana! 

 NYANYIAN JEMAAT       KJ 473B “HOSIANA” 
 

     
 

P3   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil LUKAS 4 : 1 - 4 yang menyatakan ..............    
         Demikianlah pembacaan Alkitab. 
PF   :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di Antara kamu  

        dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392B  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
DO=Bes 4/4 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

Duduk 
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KHOTBAH “PENCOBAAN TUBUH DAN ROH SEBAGAI PENDIDIKAN DALAM  

                           RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS” 

 
JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN JEMAAT GB 61 : 1, 3, 4 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU” 
Do=F 3/4 ketuk (Bait pertama dan keempat oleh seluruh Jemaat,bait ketiga secara bergantian) 
Jemaat     1.  Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; 
   nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 
   'Kus'rahkan hidupku pada bimbingan-Mu, 
   dekatkan diriku kepada-Mu. 
 
Laki-Laki    3.  Ajarlah kukenal kuasa-Mu, 

   dalam derita pun kupandang Kau. 
Perempuan  Hingga di dalam-Mu ‘ku bersejahtera 
   dan kebimbanganku hilang seg’ra. 
 
Jemaat      4.  Ajari aku bermadah syukur, 
   ya Raja, bagi-Mu ‘ku bermazmur. 
   ‘Ku ingin ya Tuhan, tetap di dalam-Mu 
   hidup dan matiku di tangan-Mu. 
 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a) 

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4      Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan     
          bagiNya. Dengarlah nas Alkitab Injil dari MATIUS 6 : 19 - 21 yang menyatakan 

“Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat 
merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi 
kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak 
merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di 
mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” 

    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU” 
Do= E 4/4 (Bait pertama, kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1.   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. 
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Refrain: 
Persepuluhan bagi Allahmu, 
Beri dengan tulus hatimu. 
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 
Ia menjagamu. 
Persepuluhan dari tanganmu 
asalnya juga dari Tuhanmu 
Dan Ia sanggup melipat gandakan 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 
dan  memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 

                                             yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 
 

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. Refr, …… 

 

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 
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AMANAT PENGUTUSAN 

PF      : Saudara-Saudara mari berdiri.. 

Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah, beritakanlah kabar 
sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan Saudara/i, Ingatlah pesan 
Tuhan dalam Surat 1 Korintus 1 : 17  “Sebab Kristus mengutus aku bukan 
untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan injil; dan itu pun bukan 
dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.”  

    
 NYANYIAN JEMAAT:  GB 257 : 1, 2  “YANG INDAH BUNGA MAWAR”  
 Do = A 4/4 ketuk (bait pertama diyanyikan oleh Kantoria, refrain oleh semua, bait kedua oleh jemaat)                                       
 Kantoria  1. Yang indah bunga mawar, yang putih melati. 
       Namun ‘Kau lebih indah dan suci abadi. 
 

 Semua      Reff: 
       Terpujilah nama-Mu, 
       Yesus Jurus'lamatku. 
       Hanyalah kepada-Mu 
       'ku serahkan diriku. 
 
Jemaat  2. Aku mau iring Dikau, 
       aku mau ikut Dikau, 
                    menjadi murid Tuhan 
       kekal selamanya. Refr, …… 
 

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.  

(Bilangan 6:24-26) 

NYANYIAN JEMAAT: GB 401 “AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA” 

Do = Es 4/4 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


