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• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  
o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun secara 

manual (softcopy tata ibadah disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibagikan 30 

menit sebelumnya. 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) 

yang dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Bapak/Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom  mohon memperhatikan 

posisi kamera, tingkat penerangan, audio(selama ibadah berlangsung 

harap microfon dimatikan kecuali ada interaktif) 

o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 

pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 

2005-01-000052-56-0, atau juga dapat melalui QRIS yang tersedia. 

o Selamat beribadah. 

-Saat Teduh 

• Ungkapan Situasi oleh Pelayan Liturgi 

PRAPASKAH adalah masa persiapan sebelum paskah. Prapaskah adalah masa 
di mana jemaat mengenang dan menghayati kembali seluruh perjalanan 
pelayanan Yesus yang penuh tantangan dan derita, yang dimulai dari 
Kaisarea Filipi sampai di Yerusalem. Oleh karena itu, masa ini adalah 
merupakan kesempatan untuk jemaat berpuasa, meratap, sadar diri, 
menyesal dan bertobat. 

Untuk itu marilah kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  
Pelayan Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah Pdt. Teddy Christian 
Sigarlaki Masinambouw, M.Th 

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Pembukaan   

PKJ 219 : 1, 2  “DI SAAT INI KUANGKAT TEMBANG” 
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2.  Di saat ini ‘ku datang, Tuhan, 

  ‘ku datang bersujud padaMu. 

  Di saat ini Engkau kusembah, 

  Engkau kusembah ya Tuhan. 

  Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, 

  kukasihi Engkau, Yesus, Tuhanku. 

 

Doa Pembukaan oleh Pelayan Liturgi. 

Mazmur Pujian ➔ Yesaya 55 : 6 - 8  

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman  

GB 167 : 1 “HANYA DEBULAH AKU” 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus oleh Pelayan Firman 
 
Pembacaan Alkitab ➔ Injil LUKAS 15 : 11 - 24 

Renungan Firman  

Nyanyian Respons Firman   

GB 40 : 1   ”KASIH DARI TUHANKU”  

do = d 6/8  

 

   

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 

Doa Syafaat  

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi: 

Pelayan Liturgi 

Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan sukacita 

dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada-Nya dengarlah 
nas Alkitab dari Kitab: Maleakhi 3 : 10  ➔ “Bawalah seluruh persembahan 

persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan 

makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah 
Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan 

berkat kepadamu sampai berkelimpahan.” 
Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

Nyanyian Pengucapan Syukur  

PKJ 265 : 1   “BUKAN KAR’NA UPAHMU” 
do = c 4 ketuk 
1.  Bukan kar'na upahmu dan bukan kar'na kebajikan hidupmu, 
  bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu: 

  Allah mengampuni kasalahan umat-Nya, oleh kar'na kemurahan-Nya; 

  melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebus-Nya dosa manusia. 
 

  Refrein: 
  Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
  Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 
 

Doa Persembahan  

Oleh Pelayan Liturgi 

Marilah kita BERDOA  

Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada 

kami. Saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur, berkati 

persembahan ini ya Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami 

berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorga-Mu di muka 

bumi. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawah hanya didalam nama 

Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. AMIN. 
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PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat oleh Pelayan Liturgi. 

Amanat pengutusan oleh Pelayan Firman. 

Nyanyian Pengutusan    

KJ 432 : 1, 2  “JIKA PADAKU DITANYAKAN” 

do = f 4 ketuk 

 
1.  Jika padaku ditanyakan 

  apa akan kub'ritakan pada dunia 
  yang penuh penderitaan, 

  'kan kusampaikan kabar baik 
  pada orang-orang miskin, 

  pembebasan bagi orang yang ditawan; 
  yang buta dapat penglihatan, 

  yang tertindas dibebaskan; 

  sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 
  K'rajaan Allah penuh kurnia 

  itu berita bagi isi dunia. 
 

2.   Jika padaku ditanyakan 

  apa akan kusampaikan 
  pada dunia yang penuh dengan cobaan, 

  aku bersaksi dengan kata, 
  tapi juga dengan karya 

  menyampaikan kasih Allah yang sejati. 

  T'lah tersedia bagi kita 
  pengampunan dan anug'rah, 

  kes'lamatan dalam Kristus, Putera-Nya. 
  K'rajaan Allah penuh kurnia 

  itu berita bagi isi dunia. 

Umat menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478A) 

 
 

 
~ SAAT TEDUH ~ 

 
 

 
 


