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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 II Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita 
lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan Firman Tuhan 

pada ibadah ini akan disampaikan oleh : Pdt. Clara Jane Aipassa, Ketua 

Majelis Jemaat GPIB Kartika Sejahtera. 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Hari ini adalah Minggu Pra-Paskah ke II. Dalam minggu-minggu pra-

paska, kita belajar dengan keras untuk menahan diri dari segala 

keinginan-keinginan duniawi. Padamkanlah nafsu diri kita, sehingga 
Kristus yang berkuasa atas hati dan hidup kita. 

 

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 
 

JEMAAT MENYANYI  KJ 157 : 1 & 2  “INSAN, TANGISI DOSAMU” 
do = d 1 ketuk 
 
1.  Insan, tangisi dosamu! 

  Ingatlah, Kristus menempuh 

  jalan penuh sengsara dan 
  bagai hamba terendah 

  Ia kosongkan diri-Nya 
  menjadi Perantara. 

  Yang mati dihidupkan-Nya, 

  yang sakit disembuhkan-Nya, 
  yang hilang Ia cari, 

  berkurban diri akhirnya, 
  memikul dosa dunia 

  di atas kayu salib. 
 

---Prosesi Firman Tuhan masuk ruang Ibadah--- 
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2.   Syukur, pujian dan sembah 
kepada Dia angkatlah 

yang mati bagi kita. 
Ikutlah Dia yang menang, 

pikullah salib dan beban 

dengan bersukacita! 
KasihNya perkenalkanlah 

dan dalam kuasa namaNya 
kalahkanlah yang jahat. 

Ingat darahNya yang kudus, 

yang bagi Allah, Bapamu, 
berharga tinggi amat! 

 
V O T U M  

PF : Ibadah Hari Minggu II 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 II PRAPASKAH ini dari Surat  

EFESUS 3 : 7  yang menyatakan: ” Dari Injil itu aku telah menjadi 
pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang 
dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya.” 
 
SALAM 

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

J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

JEMAAT MENYANYI  KJ 162 : 1, 2  “HOSIANA! PUTRA DAUD” 
do = f 2 dan 4 ketuk 

 
1.  Hosiana! Putra Daud 

  memasuki kota Sion. 
  Siap-siaplah engkau, 

  atur takhta bagi Dia! 

  Ranting palma taburlah, 
  buka jalan bagi-Nya! 
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2.  Hosiana! Marilah, 
  kami songsong Kau yang datang. 

  Hati kami siaplah 
  untuk kami persembahkan 

  dan umat-Mu berseru: 

  ‘S’lamat datang pada-Mu!" 

 
Duduk 

DOA HARI INI 

P2 Jemaat mari berdoa kepada Allah:  

Allah Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas Masa 

Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat Masa Prapaskah ini 
Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama 

Masa Prapaskah ini Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman 
kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan 

dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu 

nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, 
mensyukuri segala anugerah-Mu. 

Semoga karena rahmat-Mu, yang Kau limpahkah selama Masa Prapaskah 
ini, kami semakin Suci, semakin bersatu dengan umat kesayangan-Mu, dan 

berani meneladani Yesus Putra-Mu, yang rela menderita sengsara, wafat 
dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dia lah Tuhan, pengantara 

kami, kini dan sepanjang masa 

Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
 
JEMAAT MENYANYI KK 97 : 1, 2  “DALAM LAUTAN YANG KELAM” 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPIKLESE  

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

JEMAAT MENYANYI GB 396 “HOSIANA, HOSIANA” 

 
 
P3    :  Bacaan Alkitab hari ini dari  MATIUS 20 : 1 - 16 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” 

do = g 1 ketuk 
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!                 
 

Duduk 
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KHOTBAH “PANGGILAN-NYA SEBAGAI ANUGERAH” 

 
JAWABAN UMAT 

  
JEMAAT MENYANYI KJ 357 : 1 & 2 “DENGAR PANGGILAN TUHAN” 
do = f 4 ketuk 
1.  Dengar panggilan Tuhan, 
  dan oleh kuasa-Nya 

  kau jadi anak Tuhan, 
  pelayan umat-Nya. 
 

2.  Gunakanlah bakatmu, 
  pemb’rian kasih-Nya; 

  amalkanlah karyamu 
  bagi manusia. 
 
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, KJ 475) 
 
UNGKAPAN SYUKUR   

P4  Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Dengarlah Firman Tuhan dalam Injil LUKAS 6 : 

38 yang menyatakan : Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang 

baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan 
dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk 

mengukur, akan diukurkan kepadamu.    
   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. 
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 JEMAAT MENYANYI GB 83 : 1-2 “MARILAH MENGUCAP SYUKUR” 
1=Es 4/4 

1.  Marilah mengucap syukur pada Allah 
  atas rahmat yang telah dib’rikan bagi dunia. 

  Kristus t’lah berkorban bagi umat manusia, 
  marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. 

 

2.  Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata 
  apapun di dunia tak sebanding. 

  B’rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, 
  itu persembahan yang sejati bagi Dia. 

        
DOA SYUKUR 

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

 Dalam masa penghayatan atas penderitaan Kristus, hari ini 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 
 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
P6 
 

AMANAT PENGUTUSAN 
PF  : TUHAN memanggil saudara sekalian untuk memperoleh berkat dari 

pendengaran akan firmanNya. Dan Dia juga mengutus kamu untuk 
menjalankan kehidupanmu sehari-hari sesuai dengan kehendakNya. Oleh 

karena itu, pulanglah dengan damai sejahteraNya, dan lakukanlah 
firmanNya, ingatlah pesan Tuhan dalam 1 PETRUS 1 : 22, yang 

menyatakan :  

 “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, 
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus 

ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan 
segenap hatimu.“  
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JEMAAT MENYANYI     GB 115 : 1, 2 “UTUSLAH KAMI” 

 

 
 
 2.  Berilah kami hati tulus melayani, 
  menolong orang-orang berbeban berat. 

 Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
 untuk nyatakan kasih bagi dunia.  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.”  
 

JEMAAT MENYANYI: GB 402b “AMIN” 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


