
       GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT  
     JEMAAT “GIBEON” JAKARTA SELATAN 

 
 

TATA IBADAH  
MINGGU VI PRAPASKAH 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 1 Maret 2020 

 

 “Pencobaan Tubuh Dan Roh Sebagai 

Pendidikan Dalam Rangka Persiapan 

Pelaksanaan Tugas” 

  Lukas 4 : 1 – 8 
 

 

PELAYAN FIRMAN 
06.00 – Pdt. Melkianus Nguru 

09.00 – Pdt. Ruth S. Tengker – Kamau 
 
 

 
 
 

Khusus Petugas & Lansia 



 - 2 - 

Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
  

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu VI Prapaskah. Mari kita memberi salam 
kepada kiri dan kanan kita, sambil tersenyum kita berkata, “Selamat 
beribadah”. 
Pemberita Firman pada Ibadah ini adalah……………………………. 
Kiranya Ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan 
dan kita diberkati oleh-Nya. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Pencobaan demi pencobaan pasti pernah kita hadapi dan membuat 

kita semakin ragu akan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 
Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa lemah dengan 
pencobaan yang begitu berat, membuat kita tidak tenang, khawatir, 
ragu bahkan takut. Namun, marilah kita melihat perjalanan pelayanan 
Yesus, Dia menunjukkan kekuasaan lewat FirmanNya untuk 
mengalahkan ujian atau pencobaan itu. 

 

AJAKAN BERIBADAH                   berdiri 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah 

Persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
NY. UMAT KK 11 : 1-3 “Bersyukurlah Pada Tuhan”     do = C 4/4 MM 100 
Kantoria 

1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namaNya! 
Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah! 

U Refr:     Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namaNya. 
          Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

Prp 2.  Hatiku siap,ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, 
     Kar’na Engkau Mahabaik, setia dan benar. 
U    Refr:    … 
 

Lk2 3.  Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, 
    Dan memuliakan namaNya untuk selamanya. 
U   Refr:   …. 
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VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
 

U 1 . 7 . 1 .   (KJ 476b) 
A       min 

 

NAS PEMBIMBING 1 Korintus 10 : 13 
PF “Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-

pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah 
setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan 
memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat 
menanggungnya.” 

 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT KJ 332 : 1 “Kekuatan Serta Penghiburan”       do = Es 4 ketuk 
U 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. 
 Tiap hari aku dibimbingNya; tiap jam dihibur hatiku. 
 Dan sesuai dengan hikmat Tuhan ‘ku dib’rikan apa yang perlu. 
 Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. 
           

PENGAKUAN DOSA                     duduk 
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah 

kita mengaku akan dosa-dosa kita: 
Allah yang Mahakuasa dan Mahakasih, kami sudah sesat. Seperti 
domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami 
telah mengikuti hawa nafsu hati kami sendiri dan tidak dengar-
dengaran akan panggilanMu. Kami tidak melakukan apa yang 
seharusnya kami kerjakan, malah kami sudah berbuat apa yang 
dilarang olehMu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk 
sembuh dari dosa-dosa kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, 
ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami seturut dengan 
perjanjianMu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. 
 

NY. UMAT GB 25 : 1,2 “Tuhan, Kami Berlumuran Dosa” do = E 4/4 MM 60 

U 1. Tuhan, kami berlumuran dosa. 
 Tuhan, sudilah ampuni kami. 
 

U 2. Tuhan, walau kami disakiti, 
 Tuhan, ajar kami mengampuni. 
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BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Yohanes 6 : 51 yang menyatakan: “Akulah roti hidup yang telah turun 
dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-
lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah dagingKu, yang akan 
Kuberikan untuk hidup dunia.” 
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NY. UMAT GB 42 : 1,4 “Kuasa Darah Yesus Menyucikanmu” 
Kantoria                 do = A 4/4 MM 92 
1. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga ‘kau jadi putih bersih. 

Yakinkah engkau pada anug’rahNya? Sudahkah kau dibasuh bersih? 
U Refr:    Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
          Dalam darah Anak domba yang Kudus? 
          Sudahkah ‘kau dibasuh bersih? 
 

U 4. Hai tanggalkan jubah dosa tercemar, hingga kau jadi putih bersih. 
 Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih! Refr:   …. 
 

PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Marilah kita mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Galatia 6 : 1 – 10 yang menyatakan: “………….” 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. 
 

NY. UMAT GB 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang Padaku” 
do = D 2/4 MM 88 

U  Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padaNya. 
 Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungiNya. 
 Ia mengajarkanku menyenangkan hatiNya 
 Dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. 
 Ia mengajarkanku taat pada firmanNya  

agar aku memuliakan namaNya. 
          duduk 

PUJI-PUJIAN 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………………............. 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 
PF Umat Tuhan, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 

Alkitab, Haleluya! 
 

U GB 393 “Haleluya”          do = D 4/4 MM 112 
 

P3  Bacaan Alkitab Hari ini dari Lukas 4 : 1 – 8 yang menyatakan: ….. 
Demikianlah pembacaan Alkitab.  

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

U KJ 474 “Kepada-Mu Puji-Pujian”                                 do = G 1 ketuk 

                 duduk 
KHOTBAH 

“Pencobaan Tubuh Dan Roh Sebagai Pendidikan Dalam Rangka 
Persiapan Pelaksanaan Tugas” 

 

----- saat teduh ----- 
 

JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KJ 356 : 1,2 “Tinggallah Dalam Yesus”    do = C 6 ketuk (2X3) 
U 1. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya, 
 B’lajarlah Firman Tuhan, taat kepadanya. 
 Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasaNya. 
 Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya! 
 

U 2. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 
 Asal dengan setia tinggal di dalamNya. 
 Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya: 
 Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya! 
 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
DOA SYAFAAT (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389b) 
 

PUJI-PUJIAN 
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AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan 

memberi persembahan kepada-Nya.  
Dengarlah firman-Nya, “Hendaklah masing-masing memberikan 
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena 
paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 
sukacita.” (2 Korintus 9 : 7)  
TUHAN memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/ 
Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah 

untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Renovasi Atap Gereja dan Pastori I 
 (diiringi intrumentalia)— 

  

NY. UMAT GB 77 : 1,2 “Persepuluhanmu”                  do = E 4/4 MM 88 

Kantoria 

1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah, Sumber berkat. 
Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. 
Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jerih payahmu. 
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu; Dialah Sumbernya. 

U Refr:     Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. 
           Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. 
           Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu 
           Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau b’ri, 
           Itulah janjiNya. 
 

--Menyanyikan Bait 2 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi. 
 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. 
 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu; 
 Percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Refr:  …. 
  

DOA PERSEMBAHAN                   berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, secara berbalasan: 
Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji 
namaMu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu 
memberi persembahan sukarela seperti ini.  

 

U Sebab daripadaMu segala-galanya dan dari tanganMu sendiri 
persembahan yang kami berikan kepadaMu. Amin. 

                 duduk 
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PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT  PENGUTUSAN                                                    berdiri 
PF ………………………... 
 

NY. UMAT GB 194 : 1,2 “Kurasakan Nyala Api Dalam Hidupku” 
Kantoria                 do = A 4/4 MM 76 
1. Kurasakan nyala api dalam hatiku,  

di b’rikan oleh Yesus, Tuhanku. 
Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku;  
bahagia memenuhi hidupku. 

U Refr:    Api Roh Kudus ubah jiwaku,  
            bercahaya di dalam hidupku. 

             Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku. 
             Kurasakan Api Roh di hatiku. 
 

U 2. Kurasakan nyala api dalam hatiku,  
jiwaku pun bersorak, bergemar. 

 Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku,  
 ‘ku tetap percaya pada janjiNya. Refr:    …. 
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 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. 

 
 

U GB 402c “AMIN”                       do = F 4/4 MM 112 
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