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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 di hari Minggu I Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita 
lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan Firman Tuhan 

pada ibadah ini akan disampaikan oleh : Pdt. Carolina Hale Montolalu. 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Saudaraku yang kekasih, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja 

dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 

mengasihi Dia. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua 

itu? setiap orang telah dipanggil-Nya, untuk menjadi alat pekabaran Injil 
keselamatan di muka bumi. Maka tinggalkanlah semua beban yang ada di 

hati dan pikiranmu. 
 
AJAKAN BERIBADAH 
P2. :  Saudaraku. Memasuki minggu-minggu Prapaskah kita diajak untuk 

menghayati sengsara Kristus. Karena Ia telah menderita untuk dosa-dosa 
kita.  

Saudaraku Penyangkalan diri demi dan didalam Yesus merupakan wujud 

ketaatan kepada Yesus yang menderita. 
Minggu I Prapaskah mengantarkan kita untuk selalu mendekatkan diri 

kepada-Nya. Tuhan yang setia menuntun kehidupan kita. 
            Marilah BERDIRI menyambut Firman Allah yang akan dibawa masuk ke 

dalam ruang ibadah, sambil menyanyikan… 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

JEMAAT MENYANYI  KJ 160 : 1, 3  “SANG ANAKDOMBA YANG KUDUS” 

do = f 1 ketuk 

1.  Sang Anakdomba yang kudus 
  memikul dosa dunia, 

  rela dan sabar menebus 

  hutang besar manusia. 
  Lihatlah Dia menempuh 

  jalan sengsara dan keluh, 
  menurut dan setia. 

  Ia dihina, disesah, 
  mati di salib Golgota, 

  berkata: ‘Ku sedia.’ 
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---Prosesi Firman Tuhan masuk ruang Ibadah--- 

3.  ‘Ya Bapa, Aku Hamba-Mu, 

yang Kaupesan Kutanggung; 
sabdaMu niat hatiKu 

dan maksudMu Kusanjung.’ 

O kuasa kasih tak terp’ri: 
Yang Mahakuasa memberi 

Putra-Nya yang tercinta! 
Kasih Ilahi yang kudus, 

ke dalam maut kau tembus: 
kuasamu tak terhingga! 

 
V O T U M  

PF : Ibadah Hari Minggu I 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 I PRAPASKAH ini dari Injil  MATIUS 
21 : 3  yang menyatakan: ”Dan jikalau ada orang menegor kamu,  

katakanlah: Tuhan memerlukannya. Ia akan segera 

mengembalikannya.” 
 
SALAM 

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

J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

JEMAAT MENYANYI  KK 213 : 1, 2  “NYANYIKAN HOSANA” 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Duduk 
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DOA HARI INI 

P2 Jemaat mari berdoa kepada Allah:  

Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan 

doa ini dengan kerendahan hati, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan 
kami.  

Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, 
agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami 

di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami 
ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripadaMu.  

Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan 

kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Amin. 
 

JEMAAT MENYANYI GB 60 : 1, 2  “FIRMAN-MU, TUHAN, ADALAH KEBUN” 
Do=Es 4/4 

 
 

2.  Firman-Mu, Tuhan, adalah Bintangan yang cerlang, 
  musafir tiada "kan sesat, jalannya pun terang. 

  Ya Tuhan, buat Firman-Mu menjadi tambangku, 

  menjadi taman yang permai dan bintang panduku. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPIKLESE  

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

JEMAAT MENYANYI KJ 473b “HOSIANA” 
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P3    :  Bacaan Alkitab hari ini dari  YOHANES 3 : 16 yang menyatakan ......  

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

              ucaplah syukur kepada Allah. 

 

JEMAAT MENYANYI: GB 392B  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
1=Bes 4/4 

 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

                
Duduk 

KHOTBAH “SOLIDARITAS ALLAH” 

 
JAWABAN UMAT 

  
JEMAAT MENYANYI KJ 356 : 1 & 2 “TINGGALLAH DALAM YESUS” 

do = c 6 ketuk (2 x 3) 

 

1.  Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, 
  b’lajarlah Firman Tuhan, taat kepada-Nya. 

  Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasa-Nya. 
  Dialah Pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. 

 

2.  Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 
  asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. 

  Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya: 
  hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya! 

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
 

DOA SYAFAAT    

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

PF …………… dalam pengasihan-Mu 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, GB 389B) 
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UNGKAPAN SYUKUR   

P4  Jemaat Tuhan!  

Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah, melalui pemberian 

tulus, dari hati yang bersukacita. Dengarlah Nas Alkitab dari MATIUS 6 : 
19 - 21 yang mengatakan:  

“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.” 
   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 148 : 1-2 “TRIMA KASIH YA TUHANKU” 

    
 

2.  T'rima kasih atas waktu 

  yang Dikau tawarkan padaku, 
  agar dalam masa muda 

  aku belajar tentang kasih-Mu, 
  yang besar dan mulia itu, 

  yang besar dan mulia itu. 
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DOA SYUKUR 

P4:  Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah 

dikumpulkan ini,  

    Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-
Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar 

bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan 
darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta 

kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan 
demi kemuliaan-Mu. Amin. 

 Duduk 
 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
P6 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  :        Saudara-Saudara, 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 Petrus 5 : 
10-11  “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil 

kamu dalam Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal, akan melengkapi, 

meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu 
menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-

lamanya! amin.”     
 

JEMAAT MENYANYI     KJ 145 : 1, 2 “MARI TUTURKAN KEMBALI” 
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2.  Waktu Almasih puasa 
  di padang tandus gersang, 

  untuk dosaku digoda, 
  tapi akhirnya menang. 

  Mari tuturkan derita 

  dan sengsara-Nya pedih; 
  untuk manusia yang hina 

  Ia disiksa perih. 

 
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: PKJ 293 “AMIN” 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


