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Ucapan Selamat Datang 

P2 Umat Tuhan, selamat pagi/sore. Presbiter yang bertugas mengucapkan 
selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu I Masa 

Prapaskah. Minggu I Prapaskah ini dikenal sebagai minggu (Latin 
Palmarum) artinya “Hari Palma” (Yoh. 12:13), terkait perjalanan Tuhan 

Yesus Kristus masuk ke Yerusalem. Hari minggu ini juga dikenal 
sebagai hari Minggu Passio (Minggu Sengsara). 
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan TUHAN. 

Pelayan Firman pada Ibadah ini akan dilayani oleh: 
1. Pdt. Luisye E. Wemay-Pattinama pada pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Christian Oroh pada pukul 17.00 WIB 

 

 
MENGHADAP TUHAN 

 
Ungkapan Situasi 

P2 Umat Tuhan, pada Minggu  I Prapaskah ini atau Minggu Sengsara 

Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes 12 : 13 menjelaskan bagi kita 
bahwa; “mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi 

menyongsong Dia sambil berseru: Hosiana! Diberkatilah Dia yang 
datang dalam nama Tuhan, Raja Israel!”. Dipersilahkan ---bersaat 
teduh---  sejenak. 

 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 

Nyanyian Jemaat :  

    GB 162 : 1 & 2 “Dengan Semarak Terdengar”    Do=g 4/4 MM 84   
 

Dengan semarak majulah, dengar “Hosana” bergema;  

Mesias, lihat umat-Mu menghias perjalanan-Mu. 
 

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

Dengan semarak majulah, bersikap tulus merendah.  

Berawal jalan jaya-Mu melawan daya seteru. 
 
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 Kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis demikian: Mesias harus 
menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan 

lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan 
dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.” 

(Lukas 24 : 46 - 47) 
 

Jemaat Menyanyi :  

        KJ 158 : “Ku Ingin Menghayati”   la=e 2 ketuk 
 

Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku.  

Semoga kudapati, ya Yesus rahmat-Mu!  

Beban kesalahanku membuatku lelah;  

berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah! 

Jemaat duduk 
 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah :  

 Ya Bapa Maha Kuasa, kami berterimakasih atas berkat dan 
pertolongan-Mu sepekan lalu. Mengawali pekan yang baru ini, kami 

datang beribadah, bersujud dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami 
dan berkenanlah atas ibadah yang kami panjatkan kepada-Mu.  

 

 Kami mengaku dosa dan kesalahan kami, baik yang tersembunyi di 

pikiran dan hati kami maupun dalam sikap dan tingkah laku 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.  
 

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 di b’rilah putra-Nya kudus,  

mengangkat manusia serta menebus. 
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Refrein : Pujilah, pujilah! Buatlah dunia  

bergemar, bergemar mendengar suara-Nya.  

Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,  

b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 

 
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 Matius 21 : 1 - 11  

yang menyatakan ___________ 

Demikianlah Pembacaan Alkitab.  

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 

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

 
Khotbah Tema : “Bebas Dari Keterikatan” 

--- saat teduh --- 

 
JAWABAN UMAT 

 

Jemaat Menyanyi :  

 KJ 441 : 1-2  “Ku Ingin Menyerahkan”  do = f   6 ketuk 2x3 
 

1. ‘Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku,  

sekalipun tak layak, kepada Tuhanku.  
Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku,  

supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. 
 

2. Di waktu kesusahan tak usah ‘ku gentar;  

dib’riNya perlindungan, hatiku pun segar.  
DarahNya dicurahkan, nyawaNya pun dib’ri,  

teruraslah jiwaku, hidupku berseri. 
 

 



5 
 
Pengakuan Iman Rasuli            -berdiri-                     

PF Umat  TUHAN,  bersama semua orang percaya di segala waktu dan 
tempat mari 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 & Jemaat 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 :“Aku tahu, 
ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada 
keikhlasan, maka akupun mempersembahkan semuanya itu dengan 
sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini 
telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan 
sukacita”. (1 Tawarikh 29 : 17a).  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

Jemaat Menyanyi : GB 79 : 1&3 “B’ri PadaNya”  
 

1. B’ri pada-Nya seg’nap hatimu,  
bri padaNya seg’nap hidupmu,  

karna engkau kepunyaan-Nya  
dan Ia pun Tuhanmu. 
 

….. 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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3.  B’ri pada-Nya seg’nap waktumu,  
b’ri pada-Nya seg’nap kasihmu,  

kar’na engkau kepunyaan-Nya  

dan Ia pun Tuhanmu. 
 

-berdiri- 
 

Doa Persembahan                                                                             

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

dalam doa : 
 Ya Allah Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji nama-Mu. Siapakah 

kami sehingga mampu memberi perembahan sukarela seperti ini? 
Sebab dari pada-Mulah segala berkat yang kami peroleh dan dari 

tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan 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 kedalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah engkau dengar. 
 

Jemaat menyanyi :  

GB 276 : 1&2 “Ada Intan Cemerlang”   
 

1. Ada intan cemerlang  

dalam lumpur yang keruh,  

cari dan bersihkanlah  
guna tajuk Rajamu. 

 

Refrein :  Jiwa-jiwa yang terhilang  

bawa pada Tuhanmu;  
jadi intan yang gemilang 

di mahkota Rajamu. 
 

2. Banyak jiwa mengeluh  

dalam dosa terjerat;  
bagai intan yang redup  

angkat dan murnikanlah. 
Refr. ... 
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B e r k a t 

PF 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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