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PERSIAPAN 
• Doa para pelayan 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2   Selamat hari Minggu! 

Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata  

melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan 
sesama.  

Pemberita firman pada ibadah Paskah ini akan disampaikan oleh Pdt.  
John. F. C. Pattiasina 

 

UNGKAPAN SITUASI 

Puisi 
KARENA CINTA 

(Pdt. DR. Fridolin Ukur) 
 

Jemaat Menyanyi KJ 183 : 2 “MENJULANG NYATA ATAS BUKIT KALA 
do = d 4 ketuk 

2.  SalibMu, Kristus, tanda pengasihan 

  mengangkat hati yang remuk redam, 
  membuat dosa yang tak terperikan 

  di lubuk cinta Tuhan terbenam. 
  Di dalam Tuhan kami balik lahir, 

  insan bernoda kini berseri, 

  teruras darah suci yang mengalir 
  di salib pada bukit Kalvari. 

 (Saat teduh) 
AJAKAN BERIBADAH  

P2:  Yesus bangkit untuk mengalahkan maut sehingga kita tidak  
  mengalami kebinasaan kekal. 

Yesus bangkit untuk menunjukkan kuasa bahwa Iblis tak kuasa 

menghadapi-Nya. 
Yesus bangkit agar kita semakin percaya bahwa kuasa apapun yang 

menakutkan saat ini, Yesus mampu untuk mengatasinya. 
Yesus bangkit saat ini agar saudara dan saya memiliki kehidupan 

abadi sorgawi. 

Mari kita berdiri untuk menyatakan sukacita dan syukur dalam ibadah 
saat ini dengan menyanyi dari …… 

 



3. 

 

Jemaat Menyanyi KJ 187 : 1, 4 “YESUS BANGKIT! NYANYILAH” 
do = g 4 ketuk 
1.  Yesus bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 

  Sungguh mulia hari-Nya! Haleluya! 
  Yang di salib Golgota, Haleluya, 

  menebus manusia. Haleluya! 

 
4.  Puji Allah! Nyanyilah! Haleluya! 

  Mahaagung kasih-Nya! Haleluya! 
  Bala sorga, puji t’rus. Haleluya! 

  Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya! 
 

VOTUM  
PF : Ibadah Hari Minggu 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➔ 

PF      : Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu PASKAH ini dari Injil 

           LUKAS 24 : 46 yang menyatakan “Kata-Nya kepada mereka: ”Ada 
           tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara 
           orang mati pada hari yang ketiga” 
 

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 173 : 1 “T’RANG PASKAH BERSERI” 

           



4. 

 

 
 

(duduk) 

DOA DI HARI  
 P2 : Ya Bapa, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami 

boleh merayakan kembali peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari maut 

yang akan menghantar kehidupan abadi bersama-Mu kelak. 
 

Ya Bapa, teguhkanlah iman kami agar selalu yakin bahwa Engkau selalu 

beserta kami. Kami meyakini Engkau hadir menemani keseharian kami, 
baik di keluarga kami, persekutuan kami, bahkan saat kami berjumpa 

dengan sesama. Kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah 
meninggalkan kami saat kami berjuang melawan pandemic Covid-19 

yang belum mereda sampai saat ini.  

 
Ya Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami saat tutur dan laku tidak 

sejalan dengan Sabda-Mu. Perbaharui kami di hari Paskah ini agar 
perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu. 

Dengarlah ya Tuhan, seru doa yang kami panjatkan kepada-Mu dalam 
ketulusan sebagai anak-Mu yang kekasih. Dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. 
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Jemaat Menyanyi  KMM 26 : 1 “DALAM NAMA YESUS”  

 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF  ………… 
 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : “HALELUYA” 
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J       Jemaat Menyanyi  KJ 472 “HALELUYA” 
 do = g 4 ketuk 

Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 

Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya 

P3 Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil MATIUS 28 : 1 - 10 

yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan   
PF     Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap di 

antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

J        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! 
 

KHOTBAH   
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 

 

JAWABAN UMAT 
 
Jemaat Menyanyi : GB 182 : 1, 2 “ANAK ALLAH TURUN KEDUNIA” 

 

 



7. 

 

 

2.  Oh, manisnya bersama Yesus, 

  aku tentram, bahagia 
  Terjaminlah masa depanku, 

  hidupku jadi baru oleh hidup-Nya, Reff ... 
 

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli) 

duduk 

DOA SYAFAAT  

PF  …  
 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:  

J dengarlah Doa Kami.  
PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat,  

 yang telah mengajar kami berdoa:  
PF+Jem Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi KJ No.475)  

 

 



8. 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat 

firman-Nya dari Surat 2 Korintus 9 : 7 ”Hendaklah masing-masing 
memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 

karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 
         sukacita."  
     Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  
 

Jemaat menyanyi GB 78 : 1, 4 “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”  
do=As 4/4 
Reff: 
Yesus Kristus, Sumber Hidup, 
Jurus'lamat, Dialah! 
Dalam t'rang-Nya ada hidup; 
puji Dia s'lamanya! 
 
1.  Keadilan dan hukum-Nya 

  bagai benteng yang teguh, 

  bagi orang yang percaya, 
  tempat lindung yang teduh. 

 
---Jemaat diberikan kesempatan memberi persembahan 

Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

 

 
Reff: 
4.  Ucap syukur hai umat-Nya 

  dengan harta dan benda, 
  bahkan hidup seutuhnya 

  persembahkan pada-Nya! 
(berdiri) 

 
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) 
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PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

P6 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF :  1 Petrus 1:21 menyatakan “Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, 

yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah 

memuliakan-Nya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju 
kepada Allah.” Mari hiduplah dalam rancang keselamatan Tuhan agar 

kesukacitaan selalu menjadi bagian hidup kita kini dan selamanya. 

 
Jemaat Menyanyi GB 183 : 1, 2 “MARI SEMUA BERSUKACITA
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2.  Kristus pendamai Allah dan kita, 

sehingga kita saling didamaikan. 
Kita menjadi alat pendamai 

Allah dan manusia dan sesamanya Reff ... 

 

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) 
 
Jemaat : menyanyikan GB 402a “AMIN” 

 
 

Salam Persekutuan 
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