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PERSIAPAN 
• Doa Jemaat Pribadi 

• Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah 
• Doa Konsistori seluruh petugas Ibadah 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG  
P2  Selamat Hari Minggu… 

Selamat beribadah dalam Ibadah Hari Minggu IV masa Pra Paskah. Kiranya  
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati 
oleh-Nya. Pemberitaan Firman pada saat ini disampaikan oleh: Pdt. John F. C. 
Pattiasina 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Warga Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam Sejahtera. Kita bersyukur 

kepada Tuhan Yesus atas penyertaan-Nya melalui Roh Kudus, hari ini kita berada 
pada masa Pra Paskah. Inilah masa pergumulan, penuh tantangan dan godaan, 
sekaligus masa penyesalan dan pertobatan. Kita membutuhkan kekuatan iman 
dan spiritualitas yang murni untuk menjalaninya karena kita fana, rapuh dan 
lemah. Kita hanya debu/abu. Oleh sebab itu, mari tunduk dalam kerendahan hati 
di hadapan Allah serta memohon rahmat dan kuasa-Nya untuk menguatkan kita 
sehingga kita tabah melangkah dengan meneladani Kristus di saat derita dan 
sengsara-Nya untuk terus berjalan sambil memikul salib sampai tiba di Hari 

Kemenangan, yaitu Paskah. 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2. : Marilah beribadah, biarkan diri dan jiwa kita tenang, bergerak dalam nyanyian,    
        berteduh dalam doa serta hanyut dalam kekayaan Firman Tuhan 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

JEMAAT MENYANYI  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 masuk ruang Ibadah--- 

 
2.  Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
  Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
  Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu; 
  segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. 
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V O T U M  
PF : Ibadah Hari Minggu IV masa Pra Paskah ini ditahbiskan dengan pengakuan bahwa:  

  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 
(Mzm. 124: 8) 

J 1    .    |    1    .    || 

          A      -       min.     

NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu IV PRAPASKAH ini dari Kitab  EZRA 1 : 2  
yang menyatakan: ”Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi 
telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku 
untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda” 
 
SALAM 

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

J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

JEMAAT MENYANYI  GB 19 : 1, 2, 3 “YA TUHAN SIAPAKAH BOLEH DIAM” 

 
 
2.  Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik 
  ke gunung kudus-Mu? 
  Dia yang berkata jujur dan benar 
  dari hatinya yang tulus. 
 
3.  Siapakah yang tak menyebarkan fitnah 
  tentang sesamanya 
  dan tidak memandang hina yang rendah, 
  tak akan goyah s"lamanya. 

Duduk 

DOA HARI INI 

P2 Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa: 

Allah Tritunggal, Yang Mahakuasa dan kekal, Engkau tidak membenci satu pun 
yang telah Kauciptakan; Engkau mengampuni semua orang yang menyesali 
dosanya. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, buatlah kami sadar 
dan mengakui betapa buruknya keadaan kami; bahwa kami fana dan rapuh; kami 

hanya debu dan abu. Di hadapan-Mu, kami tunduk dan menyesal serta berkabung 
atas dosa kami. Ampuni dan layakkan kami, biar kami kembali menjadi milik-Mu. 
Sebab, Engkau, Allah Mahapengasih dan pengampun. Engkau tidak mengingat-
ingat dosa kami. Engkau yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus Tuhan 
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan 
selama-lamanya. Amin. 
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JEMAAT MENYANYI PKJ 47 “BUATLAH HATIKU LAPANG DAN BERSIH” 

 
 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPIKLESE  

PF:    ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Haleluya! 
 

JEMAAT MENYANYI  KJ 473B “HOSIANA” 

 
 

P3    :  Bacaan Alkitab hari ini dari  EZRA 1 : 1 - 5 yang menyatakan ......  

            Demikianlah Firman Tuhan 
PF     :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan 

              ucaplah syukur kepada Allah. 

 

JEMAAT MENYANYI: KJ 474  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
 
 

 
               
 
 
  

 
 

Duduk 
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KHOTBAH “MENJADI ALAT TUHAN” 

JAWABAN UMAT 
  
JEMAAT MENYANYI GB 116 : 1 & 2 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG” 

 

 
 
2.  Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 
  bagi semua orang yang berkesah. 
  Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu, 
  agar hidupmu jadi saksi teguh. 

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT    

PF Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa…… 

PF …………… dalam pengasihanMu kami mohon. 

J Dengarkanlah doa kami. 

PF        Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa: 
J :        (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan) 
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UNGKAPAN SYUKUR   
P4  Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan,atas    

             berkat dan penyertaanNya dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan      
      persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis       

 dalam kitab YUNUS 2 : 9 yang menyatakan : Tetapi aku, dengan ucapan syukur 
 akan kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan kubayar. 
 Keselamatan adalah dari TUHAN!.”  

   Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang     
   Dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat atau Bank Rakyat Indonesia      
   nomor rekening 2005-01-000052-56-0 

             Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

  
JEMAAT MENYANYI PKJ 274 : 1, 2 “PAKAILAH WAKTU ANUGRAH TUHANMU ” 

 

        
 

2.  Jangan menyia-nyiakan waktumu, 
  hibur dan tolonglah yang berkeluh. 

  Biarlah lampumu t'rus bercahaya, 
  muliakanlah Tuhan di hidupmu. Refr… 

 
DOA SYUKUR 
P4 :  Mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. 

              agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa : 
           Dalam masa penghayatan atas penderitaan Kristus, hari ini kami kami bawa syukur 
           ini kepadaMu ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang  
           telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi  
           sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. 

                                                                                                                           Duduk 
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PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
P6 

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 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.”     

 
JEMAAT MENYANYI     GB 213 : 1, 2 “TUHANKU PIMPINLAH” 

 
 
2.  Bila jalan berat, Tuhan, tinggal dekat; 
  bila ajalku t'ah menjelang. 
  Dengar 'ku berseru: Peganglah tanganku, 
  Tuhanku, pimpinlah ke seb'rang. 

 
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.”  
 

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

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 
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