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PERSIAPAN 
- Warga jemaat persiapkan diri untuk beribadah di rumah masing-masing 
- Para pelayan berdoa di konsistori 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2  : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi/sore, 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat 
Beribadah di Hari Minggu II Prapaskah bagi saudara-saudara 

yang beribadah di gedung Gereja mau pun yang beribadah di rumah 

masing-masing melalui channel Youtube. Tema ibadah Hari ini : 
PANGGILAN TUHAN SEBAGAI ANUGERAH. Kiranya ibadah ini menjadi 

pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada 
Tuhan dan kita diberikati oleh-Nya. Pemberita Firman adalah ; 

1. Pdt. Marthinus Tetelepta pada pukul 09.00 WIB 
2. Pdt. Abraham Ferdinandus pada pukul 17.00 WIB  

 

UNGKAPAN SITUASI 

P2  :  Kita memasuki Hari Minggu II Prapaskah (Minggu “YUDICA” artinya 
Berilah keadilan). Didasarkan pada seruan pemazmur, ‘Berilah keadilan 
kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang 
tidak saleh! Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang!’’ 
(Mazmur 43 : 1)  

   Dalam kesengsaraan dan derita-Nya, Tuhan Yesus merasa telah 
diperlakukan tidak adil oleh manusia. Ia diolok, diejek dan disalibkan 

oleh kaum imam, orang banyak dan para serdadu. Ia ditinggal sendiri 

oleh para murid. Namun, Tuhan Yesus berserah diri penuh dan 
memohon keadilan dari Bapa-Nya. Terkadang kita juga merasa 

diperlakukan tidak adil dalam keluarga, usaha kerja dan layan kita di 
Jemaat dan dalam masyarakat. Janganlah ketidakadilan itu membuat 

kita kecewa dan bersungut-sungut, tetapi serahkan semuanya kepada 

Tuhan dan mohon keadilan-Nya bagi kita sehingga kita tetap melakukan 
tugas panggilan dan pengutusan kita dengan setia.  

---- saat teduh 

AJAKAN BERIBADAH 

P2  :   Jemaat, silakan berdiri  untuk menyambut Tuhan hadir melalui firman-
Nya di tengah-tengah persekutuan kita. 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

JEMAAT MENYANYI : KJ 457 : 1 & 2  ‘YA TUHAN, TIAP JAM’ 
 

1. Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 

Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh. 
Refrain : Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

           ‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 
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. . . . . prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab oleh P1 kepada PF 
 

2.  Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu; 

jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Ref. ... 
 

P.F. : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit  
dan bumi.  

Jemaat menyanyi : A - min. 
 

NAS PEMBIMBING  

P.F. : ‘Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungat dan 
berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, 

sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan 
yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di 

antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.’ (Filipi 2:14-15) 
 

SALAM 

P.F. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 
Juruselamat  kita, menyertai kamu.  

 

Jemaat : Dan menyertaimu juga   

 
JEMAAT MENYANYI : KJ 462 : 1 & 2  ‘TOLONG AKU TUHAN‘ 

1.   Tolong aku, Tuhan, bimbing tanganku, 
jangan sia-sia karya hidupku. 

 

2. Ajar aku, Tuhan, rajin bekerja, 

menunaikan tugas dalam dunia. 
   ~~ duduk 

P.2  :  Jemaat, kita berdoa.  

   Ya Allah Bapa, Pengasih, Penyayang, Tuhan Yesus, Juruselamat, dan 
Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati. Dimuliakanlah nama-Mu. 

Kami bersyukur atas bimbingan dan pemeliharaan-Mu bagi kami 
sekeluarga sampai saat ini. Kesusahan terkadang membuat kami 

mengalami dahaga insani dan batin kami. Kecewa dan marah sering 

menghantui hati dan pikiran kami ketika mengalami berbagai ketidak-
adilan dalam hidup, kerja usaha dan layan kami. Semuanya 

mengingatkan kami akan kefanaan dan kerapuhan diri. Ampunilah kami, 
Ya Tuhan. Ajarlah kami untuk berseru memohon keadilan kepada-Mu.  

   Saat ini, kami sekeluarga kembali datang beribadah, memuji, 

menyembah dan berdoa kepada-Mu. Ingin mendengar dan menghayati 
firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu, agar kami mengerti maksud firman 

dan kebenaran-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami mengalami 
berbagai ketidak-adilan dan dahaga insani, kami tetap memandang dan 
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1 . 3 . 1 6    . 5    . 1 . 3 . 1 5 .

1 . 3 . 1 6    . 5    . 1 . 3 . 1 5 .

Ho          - si  - a    - na, Ho        - si  - a -
cf

1 . 3 . 1 6    . 5    . 1 . 3 . 1 5 .

1 . 3 . 1 6    . 5    . 1 . 3 . 1 5 .

5 . 5 ' 3  4   5 6 . 1 . 1 . . 0

5 . 5 ' 3  4   5 4 . . . 3 . . 0

na, Ho    -   si  - a            - na.

5 . 5 ' 3  4   5 6 . . 5 5 . . 0

5 . 5 ' 3  4   5 4 . . 5 1 . . 0

cf (cantus firmus) = melodi utama pada suara tenor

berseru kepada-Mu. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan 

dahaga kami serta memberi keadilan dalam hidup kami.  
   Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.  

 
JEMAAT MENYANYI : GB 262  ’BAGAI RUSA RINDUKAN AIR’ 
 

1. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukan-Mu. 

Engkau, Tuhan, hasratku jiwaku, ‘kusembah selamanya. 

Refrain: Hanya ‘Kau kekuatanku, perisai dan kes’lamatanku. 
        Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku, ‘kusembah selamanya.   

 ~~ duduk 
 Kesaksian Pujian  

---- saat teduh 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

P.F.   :  . . . 

PEMBACAAN ALKITAB  

P.F. : Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Injil Yesus Kristus dari  

Alkitab: Hosiana! 

Jemaat  Menyanyi : GB 397 Hosiana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

P1 : Bacaan Alkitab Hari Ini dari Injil MATIUS 20 : 1 – 16    

  yang menyatakan . . . 

  Demikian pembacaan Alkitab 
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P.F. :  Hendaklah Injil Yesus Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  

Jemaat menyanyi : KJ  474   KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
  ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. 

   ~~ duduk 

KHOTBAH 
P.F. : . . .  

---- saat teduh 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

JEMAAT MENYANYI: GB 369 : 1 & 2  ‘TUHAN, ENGKAULAH HADIR‘ 

1. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku; 

sama dengan udara, kuhirup kasih-Mu. 

Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja; 
tubuh dan pancaind’ra, ‘Kau menggerakkannya. 

Ref. : Dikau yang ‘kukasihi dalam sesamaku; 
      Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. 

 
2. Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan beserta, 

juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah: 

lagu mesin dan martil bising dan menderu, 
lagu peras keringat naik kepada-Mu. Ref. ... 

 
PENGAKUAN IMAN 

P.F.          : Jemaat, silakan berdiri. . .   

P.F. & Jmt  :  Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ……..  

        ~~ duduk 

DOA SYAFAAT                                                            

P.F.     :   . . . . . . . .  

            Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon : 

Jemaat :  Dengarlah Doa Kami.  
P.F.    :  Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan  

       Juruselamat, yang  telah mengajar kami berdoa : 
P.F. & Jmt  :  Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, ……………. 

JEMAAT  MENYANYI : GB 389b  ‘KAR’NA ENGKAULAH’ 
 

  Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan Kuasa 
   dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.  

 
 



6 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 : Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN melalui persembahan 
guna mendukung pelayanan dan kesaksian gereja. Alkitab mengatakan  

   “Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami 
mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari 
pada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah 
persembahan yang kami berikan kepada-Mu”.  (1 Tawarikh 29:14)  

 

Berdasarkan firman TUHAN itu, marilah kita sampaikan dengan penuh 

hormat dan sukacita persembahan kita. Tuhan memberkati saudara dan 
persembahan yang saudara berikan. 

 

JEMAAT MENYANYI : KJ 367 : 1 & 5  ’PADAMU, TUHAN DAN ALLAHKU” 

1.   PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku: 
dariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu ‘ku teduh. 

Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan. 

….. 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. ---  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

5.  NamaMu, Yesus, suci agung, ya Sumber kasih kurnia; 

padamu datanglah umatMu mencari hidup yang baka. 
Yang bertelut bertadah-tangan,  

  berlimpah-limpah Kaukenyangkan. 
 

DOA SYUKUR                                                            
P3   Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan  ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur :  

   Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau Sumber rahmat dan 
anugerah. Inilah persembahan kami kepada-Mu. Kami memberi 

bukan karena Engkau meminta. Kami persembahkan bukan juga 

karena Engkau kekurangan. Sebab semua yang ada pada kami, 
bahkan nafas dan kekuatan adalah milik-Mu dan dari tangan-Mu 

asalnya. Terima dan kuduskan persembahkan kami sebagai 
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kesaksian tanda bahwa hidup mati kami ada dalam tangan Tuhan. 

Dan bahwa anugerah Tuhan dalam hidup ini selalu cukup untuk 
kami melayani dan bersaksi melalui persekutuan, pelayanan dan 

kesaksian demi memuaskan lapar dan dahaga insani sesama. 
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.                                               

~~ duduk 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

P3    :  . . .                                                                                    

~~ berdiri 
A M A N A T 

P.F.  : Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan 
dan kerjamu sehari-hari dan yakinlah bahwa Tuhan akan melakukan 

keadilan bagi kita di tengah berbagai ketidak-adilan yang kita alami, jika 
kita berseru kepada-Nya. 

 
 

JEMAAT MENYANYI : GB 120 : 1& 2  ’KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU’ 
   

1.    Kristus memanggil diriku juga memanggil dirimu 
untuk wartakan kebenaran firman-Nya. 

Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu 
Kristus memanggil dan mengutus dirimu.  

Ref. : Dia memanggil, Dia mengutus,  

  Dia membimbing dan besertamu selamanya. 
 

2.    Mari semua ikutlah memb’rikan diri pada-Nya; 
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 

Pergi ke s’luruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, 
supaya dunia pun percaya pada-Nya. Ref. ... 

 
 

B E R K A T 
P.F. : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 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 : KJ 478C AMIN  

  
 
 

---- saat teduh 
(Penyerahan Alkitab dan menyalami Jemaat secara virtual) 
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