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Saat teduh /doa pribadi.
Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam ibadah).
Penyalaan Lilin Pra Paskah IV (4 buah).
Warta Lisan
(Jemaat berdiri)

PANGGILAN IBADAH
Pnt : Betapa banyaknya dan luar biasanya karya Allah di
dunia. Ia tidak hanya menciptakan yang baik akan tetapi
memastikan semua berjalan dalam kebaikan. Dosa dan
pelanggaran manusia tidak menghentikan sepak terjang
sang pemilik kehidupan. Untuk itu layaklah kita bersama
mengangkat pujian memuliakan nama-Nya.
J : (menyanyikan)
SELURUH DUNIA, HAI, NYANYIKANLAH
NKB. 5:1,2
1. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!
Setinggi langitlah pujian bergema;
pun bumi tak lelah menaikkan sembah.
Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!
2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!
Gereja bermazmur penuh dengan syukur,
khususnya hatimu memuji tak jemu.
Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!
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VOTUM DAN SALAM
PF : Kebaktian Pra Paskah keempat ini, berlangsung dalam
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus
J : (menyanyikan) Amin-Amin-Amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara
sekalian!
J : Dan menyertai saudara juga!
KATA PEMBUKA
PF : Yakobus 2 : 26 mengatakan bahwa “… iman tanpa
perbuatan-perbuatan adalah mati.” Satu pernyataan
tegas bagi kita semua, untuk aktif dan bergiat
menyatakan iman percaya dalam wujud nyata
menanggapi karya Tuhan Allah. Biarlah dengan
demikian lewat perbuatan yang menjadi buah iman kita
dikenali sebagai kekasih-kekasih Tuhan.
J : (menyanyikan)
SUARAMU KUDENGAR
NKB. 33:1,3
1. Suara-Mu kudengar memanggil diriku,
supaya ‘ku di Golgota dibasuh darah-Mu!
Refrein:
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu;
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
3. Kaupanggil diriku, supaya kukenal
iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal.
Refrein.
PENGAKUAN DOSA
PF : (memanjatkan doa pengakuan dosa).
J : (menyanyikan)
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BILA KURENUNGKAN DOSAKU
PKJ. 37:1,2
1. Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,
yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,
Refrein:
Kasih sayang-Mu perlindunganku.
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu.
2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma.
Refrein.
BERITA ANUGERAH
(Jemaat berdiri)
PF : “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaranpelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya;
berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak
diperhitungkan Tuhan kepadanya.” (Roma 4 : 7-8)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J : Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya
sambil menyanyikan SALAM DAMAI)
Bersukacitalah selalu
tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunan-Nya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu,
Itu kehendak Tuhan bagimu,
Itu kehendak Tuhan bagimu.

4

PF : Saudara, kita telah dibenarkan karena iman, untuk itu
marilah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
dalam hidup yang menyatakan jelas kesatuan hati kita
dengan diri-Nya.
J : (menyanyikan)
‘KU DIBERIKAN KIDUNG BARU
NKB. 21:1,2
1. ‘Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku:
irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu
Refrein:
Hatiku bersukacitalah,
bersukacitalah, bersukacitalah.
Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus, Tuhanku.
2. ‘Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku;
segala dosaku dihapus-Nya, hingga baru kidungku.
Refrein.
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
(Jemaat duduk)
 Doa
 Pembacaan Alkitab:
PF : Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas pasal 13 ayat 1 s/d 9, sebagai berikut
: ……
13:1 Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa
orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea,
yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah
korban yang mereka persembahkan. 13:2 Yesus
menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini
lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea
yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? 13:3
Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak
bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
13:4 Atau sangkamu kedelapan belas orang, yang mati
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ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya
dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di
Yerusalem? 13:5 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau
kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara
demikian." 13:6 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan
ini: "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di
kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah
pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 13:7 Lalu
ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga
tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan
aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini! Untuk
apa ia hidup di tanah ini dengan percuma! 13:8 Jawab
orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi,
aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi
pupuk kepadanya, 13:9 mungkin tahun depan ia berbuah;
jika tidak, tebanglah dia!" Demikianlah Injil Yesus
Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan yang memliharanya. Hosiana!
Jmt : (menyanyikan) Hosiana (3x)
- Drama
- Kotbah : “Kasih Yang Berbuah”
- Saat Teduh
- Persembahan Pujian
Kebaktian I – II : PS. Kidung Agung
Kebaktian III
: PS. Imanuel
Kebaktian IV
: Kolintang 2
PENGAKUAN IMAN RASULI
Pnt : Mari kita nyatakan respon kita terhadap firman yang
diberitakan dengan mengikrarkan pengakuan iman
percaya kita seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli:
Aku Percaya…
TAYANGAN AKSI KASIH
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DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : Kita telah diberikan kesempatan untuk menyatakan
sukacita lewat persembahan. Hal itu tidak lain, karena
kasih dan pengampunan Allah yang nyata menjadi milik
kita.
Bahkan, kita juga telah diundang turut serta
menyatakan kebaikan-Nya dalam dunia. “Dalam hal
inilah Bapaku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah
banyak dan dengan demikian kamu adalah muridmuridKu” (Yohanes 15 :8)
Jmt : (menyanyikan)
BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265:1,2
1. Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusNya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; orang
sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang
rendah ‘kan ditinggikan-Nya
Refrein.
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Pnt : (memanjatkan doa persembahan).
J : (menyanyikan 2x)

(Jemaat berdiri)

KASIHNYA MENGUBAHKU
Kasih Yesus sungguh besar,
Telah s’lamatkan diriku,
Kasih Yesus kepadaku, membaharui hidupku
Ku tak lagi berdiam diri,
Ku mau hidup jadi saksi-Nya
Mengasihi, menghargai, mempedulikan sesama
Kasih Yesus kepadaku, telah mengubah hidupku.
Coda
Kasih-Nya ubah hidupku
PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PF : Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu
J
: Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan
J : Kini dan selamanya
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat
Tuhan:
Allah sumber kebenaran memenuhi engkau dengan
Damai sejahtera dan oleh penyertaan Roh-Nya yang
Kudus hidupmu menyatakan damai sejahtera Allah yang
melampaui segala akal, kini dan selamanya. Hosiana!
J : (menyanyikan) Hosiana 5x, Amin 3x.
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