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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 datang dan selamat beribadah  di  hari  Minggu  ke-V  Pra Paskah.    

Allah   memilih  umat-Nya  berdasarkan  kasih karunia-Nya  agar  karya  
keselamatan  terus  diberitakan  kepada  sesama  dan  alam  semesta.  Allah 
memilih  umat-Nya  memasuki  keadaan  yang  baru  sebagai  manusia  yang  
berpusat  pada  Firman Tuhan. Hakikat pemilihan Tuhan akan terwujud melalui 
karya pelayanan kita sepanjang kehidupan ini.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. John F. C Pattiasina 

 

AJAKAN BERIBADAH 
P2:  Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan..... 
 Waktu telah mengantar kita memasuki minggu-minggu Pra Paskah.  

Saat  kita kembali menghayati pelayanan kasih Yesus, yang justru mengantar-Nya 
berjumpa dengan penolakan yang berujung derita ...  
 
Minggu-minggu Pra Paskah, hendak menyadarkan kita, bahwa penderitaan Kristus 
sesungguhnya ada karena dosa manusia. Kiranya kesadaran ini mengusik kita 
untuk  membenahi hidup dengan kesediaan meninggalkan yang jahat, dan 

bertobat! 
             

Marilah BERDIRI menyambut Firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam 
ruang ibadah, sambil menyanyikan... 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT KJ 161 : 1, 2 “SEGALA KEMULIAAN” 
do = bes 4 ketuk 
1.  Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus! 
  Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
  ‘Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud! 
  Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!’ 
 

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

2.  Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus! 
  Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
  Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu; 
  segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. 

 
V O T U M  
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

(Mzm. 124: 8) 
U : 1   .  7 . | 1  .  ║ 
    A  -      MIN 
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NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu V Pra Paskah ini dari Injil YOHANES 20 : 31  

yang menyatakan: “Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya 
kamu percaya,  bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,  dan supaya kamu oleh 
imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya.”  
 
SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 

Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 159 : 1 “YESUS, MESIAS ISRAEL”     

la = c 2 ketuk 
1.  Yesus, Mesias Israel, 
  Yesus, Engkau Immanuel; 
  Yesus, Harapan dunia, 
  Juruselamat Dikaulah! 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 :  Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah 

mengaku akan dosa-dosa kita : 
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepada-Mu bahwa kami adalah umat yang  
berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami 
cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami menghasilkan hanya supaya 
kami Kembali menerima kasih. Kepada-Mu, kami memohon : 
 

J : KJ 44 “TUHAN, KASIHANILAH” 
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 

P2 :     Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau.  
             Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami 

diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak 

kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar; kami bersikap diam terhadap 
berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepada-Mu, kami mohon : 

 
J : KJ 44 “TUHAN, KASIHANILAH” 

Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 
P2 :   Bapa Mahapenyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah 

besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami 
terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak 
berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. 

Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus. Kami 
mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. 

 
J : KJ 44 “TUHAN, KASIHANILAH” 

Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
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BERITA ANUGERAH 
PF     Jemaat Tuhan, 

  Tuhan memperhatikan setiap anak-anak-Nya yang berdoa dengan sungguh dan      
           meminta pengampunan.  

        Dia mengetahui; Apakah kita benar-benar mengalami penyesalan, ataukah kita  
                  sakadar mengangkat ucapan?  
              Maka, kepada setiap orang yang telah mengakui salah dan dosa di hadapan Tuhan  

    dengan kejujuran dan ketulusan, maka dengarkanlah berita anugerah  
pengampunan seperti tertulis dalam kitab MAZMUR 32 : 5  yang menyatakan 
demikian: Dosaku kuberitahukan kepada-Mu  dan kesalahanku  tidaklah 
kusembunyikan; aku berkata: "Aku akan mengaku  kepada TUHAN 
pelanggaran-pelanggaranku, " dan Engkau mengampuni kesalahan 

karena dosaku.   
       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: KJ 29 : 1 “DI MUKA TUHAN YESUS” 
1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 

Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF  Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni, respon yang patut kita berikan 
kepada Tuhan adalah sikap hati yang baru, dengan bersedia memberikan diri untuk 
melaksanakan kehendak Kristus.  

  Jemaat Tuhan, mari berdiri...   
  Dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan seperti tertulis dalam 

Surat YUDAS 1 : 20 - 21 yang menyatakan …… 
  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan 

di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT KJ 48 : 1 “KEMULIAAN BAGI BAPA” 
do = d, e, atau f 1 ketuk 

 
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 
seperti semula, kini dan terus 
dan kekal selama-lamanya, Amin 

Duduk 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
PF:    ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Hosiana! 
NYANYIAN JEMAAT       KJ 473B “HOSIANA” 

     



h a l , 5  

P3   : Bacaan Alkitab hari ini dari Surat 1 TESALONIKA 1 : 1 - 10 yang menyatakan ...  
          Demikian pembacaan alkitab. 

PF   :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu  
           dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 474  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
DO=G 1 Ketuk 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

Duduk 

KHOTBAH “ANTARA KEKINIAN DAN KEKEKALAN” 
 

JAWABAN UMAT 
 

NYANYIAN JEMAAT KJ 416 : 1 “TERSEMBUNYI UJUNG JALAN” 
do = bes 4 ketuk 
1.  Tersembunyi ujung jalan, 
  hampir atau masih jauh; 
  ‘ku dibimbing tangan Tuhan 
  ke neg’ri yang tak ‘ku tahu. 
  Bapa, ajar aku ikut, 
  apa juga maksudMu, 
  tak bersangsi atau takut, 
  beriman tetap teguh. 

 

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

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

 
UNGKAPAN SYUKUR   
P4   Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari 
       Surat 2 Korintus 8 : 12 ”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu 
       akan diterima, kalau pemberiaanmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan 
       berdasarkan apa yang tidak ada padamu."  
     Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  
 
NYANYIAN JEMAAT GB 79 : 1, 2 “B’RI PADANYA” 
1=A 3/4 
 
1.  B’ri pada-Nya seg’nap hatimu, 
  b’ri pada-Nya seg’nap hidupmu, 
  kar’na engkau kepunyaan-Nya 

  dan Ia pun Tuhanmu. 
 

---Jemaat diberikan kesempatan memberi persembahan 
Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 
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2.  B’ri pada-Nya seg’nap hartamu, 
  b’ri pada-Nya seg’nap bakatmu, 

  kar’na engkau kepunyaan-Nya 
  dan Ia pun Tuhanmu. 
 
DOA SYUKUR 
P4  Jemaat marilah kita BERDIRI DAN BERDOA:  
 Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima dari pada-Mu. Kini 

kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, dan 
kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut 
menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. Demi 
Kristus kami berdoa. Amin. 

 Duduk 
 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF       :    Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-   

     hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. 
    
 NYANYIAN JEMAAT:  KJ 457 : 1, 4  “YA TUHAN TIAP JAM”  
 do = g 3 ketuk 
 
 1.  Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 
  Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh. 
 
  Refrain: 
  Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
  ‘ku datang, Jurus’lamat; berkatilah! 
 

 4.  Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu; 

  b’ri janji-Mu genap di dalam hidupku. 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: KJ 478A “AMIN” 

do = d - e – f 2 ketuk 
Amin, amin, amin. 

 
---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


