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Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita telah memasuki Minggu V Masa Pra-
Paskah. Marilah kita beribadah kepada TUHAN dengan sukacita. 

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada TUHAN. 
Ibadah ini akan dilayani oleh Presbiter yang bertugas dengan Pelayan 

Firman Bapak Penatua Dorinus M. S. Sinjal.   
 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Saudara-saudara jemaat, saat ini kita telah memasuki Minggu kelima 
masa Pra-Paskah. Kita pun diajak untuk menghayati sengsara Yesus 

Kristus yang berpuncak pada kematian-Nya di kayu salib dan 

berakhir pada peristiwa kemenangan melalui kebangkitan-Nya. Kita 
rayakan masa Pra-Paskah ini dengan beribadah kepada-Nya. Marilah 

kita menyambut Dia  dan  memuliakan nama-Nya dengan 
menyanyikan lagu pujian :  

Nyanyian Jemaat :  
      GB 18 : 1, 4 “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan”   Do=d 4/4 MM 88   

 

1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando,  

pujilah Dia, di atas takhtaNya yang mulia,  
puji Dia hai segala yang bernafas. 

Refrein : Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa.  
Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati.  

Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan.  

Pujilah Dia segala yang bernafas. 
 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
 

4. Dari Timur maupun dari Barat, di Selatan maupun di Utara, 
mari semua bersatu memuji nama Tuhan.  

Puji Dia, hai segala yang bernafas. Refr. ... 

 
Votum dan Salam 

PF Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama TUHAN yang 
menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara umat-Nya 

dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. 

 Kasih karunia dan damai sejahatera dari  Allah Bapa kita  dan dari 

Tuhan kita,  Yesus Kristus,  menyertai kamu sekalian.  

J Dan menyertaimu juga. 
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Nas Pembimbing  
PF TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu 

kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya 

dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. (Nahum 1 : 7) 
 

Jemaat Menyanyi :  

GB 164 : 1 “Terpujilah Allah, HikmatNya Besar”  do=g 3/4 MM+100    
 

  Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 

begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar, 

sehingga dib’rilah Putra-Nya kudus, 

mengangkat manusia serta menebus. 

Refrain : 

Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 

Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 

b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 

Jemaat duduk 

 
 

Doa Hari Ini 
P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah :  

 Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu 

yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. 
Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk 

beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami 
dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami 

panjatkan kepada-Mu.  
 

 Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik 
yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di 

pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai 
sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. 

Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang 

kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan 
pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.  

 

 Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan 
Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang 

hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan 

memuliakan nama-Mu.  
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.  
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Jemaat Menyanyi :  

        GB 42 : 1 “Kuasa Darah Yesus Menyucikanmu” do = A 4/4 MM 92 

                  

Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga ‘kau jadi putih bersih. 

Yakinkah engkau pada anug’rahNya? Sudahkah kau dibasuh bersih? 

Refr:    Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 

          Dalam darah Anak domba yang Kudus? 

          Sudahkah ‘kau dibasuh bersih? 

 

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF  ________________________ 
 

Pembacaan Alkitab  
PF  Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: Hosiana!  

Jemaat GB No.397 ”Hosiana”  

 

P1  Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tesalonika 1 : 1 – 10  

yang menyatakan____.  

Demikianlah Pembacaan Alkitab.  

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  

Jemaat GB No.392b ”KepadaMu Puji-Pujian” 

 

Khotbah Tema: “Dari Kekinian Menuju Kekekalan” 
 

--- saat teduh --- 

 

JAWABAN UMAT 
 

Jemaat Menyanyi : GB 118 : 1  “JANGANLAH ‘KAU TAKUT”  do = bes   4/4 
 

Janganlah ‘kau takut menyatakan kebenaran.  

Janganlah ‘kau diam jika ada kecurangan.  

Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu.  
 

Refr :  Berkata jujur, berlaku adil  

itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan 

  Berkata jujur, berlaku adil  

itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. 
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Pengakuan Iman Rasuli            -berdiri-                     
PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN,  marilah kita  mengucapkan dan  

 mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dengan hati dan mulut  

 masing-masing berkata :            
 Umat  Aku percaya kepada Allah …… 

-duduk-  
 

Doa Syafaat  
PF  …  

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:  
Jemaat 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)  

 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
 

Ajakan Memberi 

P3 Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan 
memberikan persembahan  kepada Allah. Firman  Tuhan :  “Berilah 
kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan 
masuklah menghadap Dia! Sujudlah kepada TUHAN dengan 
berhiaskan kekudusan”. (1 Tawarikh 16 : 29) 

Jemaat Menyanyi : “Umat Tuhan, Mari Datanglah” (GB 20 : 1, 2)  
 

1. Umat Tuhan, mari datanglah  
persembahkan diri pada-Nya. 

Mari nyanyi ucaplah syukur,  

Puji Tuhan, Jurus’lamatmu.  
Masuklah kepelataran-Nya,  

bernyanyi bergemar, bersukacitalah.  
 

Refrein :  
Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah.  

Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah, Bapa Mahakasih.  
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu.  

Hai umat-Nya mari Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus 
hatimu.  
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga 
dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke 
rekening Gereja. Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja / transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi. ---  
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2. Dosa kita yang ditanggung-Nya 
dalam korban Putra Tunggal-Nya, 

hingga kita dibebaskan-Nya 

dari kuasa maut yang kejam.  
Kar’na kasih Allah yang besar,  

yang dinyatakan-Nya  
di dalam Putra-Nya. Ref. ... 

-berdiri- 

Doa Persembahan 
P3 Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita serahkan kepada Allah di 

dalam doa : 

 Ya, Allah yang Maha-pengasih lagi Maha-penyayang, kasih-Mu 
sungguh nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kesetiaan-Mu 

tak pernah lekang dari hadapan kami. Kami persembahkan  syukur 
kami ini kepada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan 

memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Amin.  
-duduk- 

 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 
Warta Jemaat  

-berdiri- 

 

Pengutusan 

PF Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Berpegang teguhlah 
pada firman-Nya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, Yang 

Awal dan Yang Akhir dan yang akan menyertai saudara-saudara dalam 

menapaki langkah-langkah ke depan, dalam  bekerja dan berkarya 
demi kemuliaan nama TUHAN. 

 
Jemaat menyanyi: “Hai Umat Tuhan Celikkanlah”  (GB 278 : 1,2) 
 

1. Hai, umat Tuhan celikkanlah matamu; 

dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. 
Mari berjuang entaskan kemiskinan, 

Jangan biarkan sesamamu terlantar.  
 

Refrein :  
Bergandeng tanganlah, satukan hatimu,  

nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. 

Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih,  
tanda syukur dalam Kristus, Tuhanmu.  
 

2. Hai umat Tuhan satukanlah ikatan; 

murnikan kasih, rendahkanlah hatimu.  
Setiap orang dib’rikan-Nya talenta 

untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Ref. ... 
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B e r k a t 
PF Saudara-saudara yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada 

TUHAN dan terimalah curahan 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 402a “Amin“  

 
 

 
 

 

 

SAAT TEDUH 

 
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.
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