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PERSIAPAN IBADAH
• Musik teduh di mainkan dalam ruang ibadah.
• Jemaat bersaat teduh mempersiapkan diri memasuki ibadah.
• Warta Lisan.
• Penatua menyalakan empat buah lilin tanda memasuki Pra
Paskah IV.
PANGGILAN BERIBADAH
Pnt : Saudara-saudara jemaat Tuhan saya mengundang
saudara-saudara berdiri: marilah kita masuk dalam
persekutuan dengan Dia. Mengangkat pujian untuk
memuliakan nama-Nya dan membuka hati untuk
menerima firman-Nya.
Jem : Kami memuji nama-Nya dengan sukacita dan
memanjat doa dengan iman untuk membawa
berkat-Nya dalam kehidupan.
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PROSESI DAN NYANYIAN PROSESI
Jem : (Menyanyikan 2 kali PKJ. 2 “Mulia, Mulia NamaNya”)
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya,
memb’ri berkat bagi jemaat bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah, Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya.
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
VOTUM DAN SALAM
PF : Ibadah Pra Paskah ke-IV ini berlangsung karena
kasih karunia Tuhan yang memelihara dan menjaga
seluruh ciptaan tangan-Nya.
Jem : Terpujilah Tuhan karena kasih setia-Nya.
PF : Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam
nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara.
Jem : Tuhan memberkati saudara juga.
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Pemazmur dalam tulisannya menuliskan demikian:
“Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang
kuingini: diam di rumah TUHAN seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan TUHAN dan menikmati baitNya” (Mazmur 27:4). Kiranya itulah juga kerinduan
kita ketika kita menghampiri rumah Tuhan dan
beribadah di dalam bait-Nya. Dan dalam kemurahan
yang
kita
saksikan
bahkan
alami,
kita
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berbelaskasihan dan tidak melakukan kekerasan
terhadap sesama.
Jem : (Menyanyikan PKJ. 13:1,2 “Kita Masuk Rumah-Nya)
1. Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
2. Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
PENGAKUAN DOSA
PF : Tuhan lihatlah kami, yang acapkali mengutuk dan
mengecam tindakan-tindakan kekerasan – namun
yang sekaligus juga melakukannya dengan cara yang
berbeda dalam keseharian kami terhadap orangorang di sekitar kami.
Jem : Tuhan kasihanilah dan ampunilah kami.
PF : Tuhan lihatlah kami, yang acapkali menyatakan
kekerasan lewat sikap tanpa persahabatan dengan
sesama ketika kami tidak mampu mengulurkan tangan
untuk meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan
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dan menutup diri untuk memberi maaf terhadap
mereka yang melakukan kekeliruan terhadap kita.
Jem : Tuhan kasihanilah dan ampunilah kami.
PF : Tuhan lihatlah kami, yang selalu berusaha
memperbincangkan kasih dan cinta dalam bahasabahasa yang santun, namun yang acapkali
melanggarnya
ketika
kami
tidak
mampu
mengendalikan diri kami, dan jiwa kami di penuhi
oleh hasrat kamanusiaan untuk menang sendiri.
Jem : Tuhan kasihanilah dan ampunilah kami.
PF : Tuhan lihatlah kami, yang gagal untuk meneladankan
sikap anti kekerasan dalam keluarga dan masyarakat,
yang hanya mampu mengagumi ajaran dan firman-Mu
namun gagal untuk memberlakukannya dalam
kehidupan. Tuhan tolonglah kami agar kami dengan
penyertaan-Mu menjadi agen-agen cinta kasih dan
pendamaian.
Bersama:
Dalam Kristus sumber kasih karunia kami
berdoa dan memohon. Amin.
NYANYIAN PENYESALAN
Jem : (Menyanyikan PKJ. 40:1-2 “Kasihanilah Aku Yang
Lemah)
1. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
AkutahuKaus’laludekatpadaku,limpahkan rahmat-Mu.
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2. Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia.

BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah dengan
sungguh mengakui dosanya di hadapan Allah, maka
bagi kita berita anugerah ini di sampaikan: “Sebab itu
jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang
kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana
Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah
menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan
dan korban yang harum bagi Allah” (Efesus 5:1-2).
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Jem : Syukur kepada Allah.
NYANYIAN SYUKUR
Jem : (Menyanyikan PKJ. 126:1,4 “Hanyalah Yesus
Juruselamat”)
(Di akhir bait pertama dan sebelum memasuki
bait berikutnya Jemaat saling bersalaman dan
mengucapkan: “Salam Damai”)
1. Hanyalah Yesus Juruselamat,
Dialah sumber hidup baka.
Layaklah Dia terima kuasa,
puji dan hormat selamanya!
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Refrein:
Hanyalah Yesus Juruselamat;
aib dan dosa dihapus-Nya.
Hanyalah Yesus Juruselamat;
hidup abadi dib’rikan-Nya !
----------SALAM DAMAI---------4. Di sinar surya aku bersuka
dan kuhayati hidup kekal.
Aku bersyukur atas rahmat-Nya.
Dalam kasih-Nya ‘ku dikenal.
Refrein.
PELAYANAN FIRMAN
• DOA PELAYANAN FIRMAN
• PEMBACAAN ALKITAB :
PF

(duduk)

: Bacaan Alkitab diambil dari Matius 26:47-56.
Waktu Yesus masih berbicara datanglah Yudas, salah
seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia
serombongan besar orang yang membawa pedang dan
pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua
bangsa Yahudi. 48 Orang yang menyerahkan Dia telah
memberitahukan tanda ini kepada mereka: "Orang yang
akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia." 49 Dan segera ia
maju mendapatkan Yesus dan berkata: "Salam Rabi," lalu
mencium Dia. 50 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Hai
47
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teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka
memegang Yesus dan menangkap-Nya. 51 Tetapi seorang
dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya,
menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba
Imam Besar sehingga putus telinganya. 52 Maka kata Yesus
kepadanya: "Masukkan pedang itu kembali ke dalam
sarungnya, sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan
binasa oleh pedang. 53 Atau kausangka, bahwa Aku tidak
dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya Ia segera mengirim
lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu Aku? 54
Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam
Kitab Suci, yang mengatakan, bahwa harus terjadi
demikian?" 55 Pada saat itu Yesus berkata kepada orang
banyak: "Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu datang
lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap
Aku? Padahal tiap-tiap hari Aku duduk mengajar di Bait
Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. 56 Akan tetapi semua
ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabinabi." Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan
melarikan diri.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap
orang yang mendengar Firman Tuhan, memelihara dalam
hatinya, serta melakukannya dalam hidup sehari-hari.
Hosiana!

• SAMBUTAN JEMAAT : Hosiana, Hosiana, Hosiana
• DRAMA
• KOTBAH:
“Kebangkitan-Nya Harapan Bagi Perbuatan Anti Kekerasan”
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• SAAT TEDUH
• PERSEMBAHAN PUJIAN
Kebaktian I
: Bapak Indra Simanjuntak dkk
Kebaktian II
: VG. Gracia
Kebaktian III : PS. Angelic Kids 2
Kebaktian IV : PS. Adoramus
PENGAKUAN IMAN
Pnt : Mari dengan berdiri kita mengimani Firman Tuhan
dan menyatukan hati kita dengan gereja di segala
abad dan tempat dengan bersama-sama
mengucapkan pengakuan iman percaya kita seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli, demikian: “Aku
percaya kepada Allah....”
KHUSUS KEBAKTIAN IV PK. 17.00 WIB
LITURGI PELANTIKAN BPMJ GKI GUNUNG SAHARI
(Sisipan)
TAYANGAN AKSI KASIH

(duduk)

DOA SYAFAAT
PF : (Memimpin doa syafaat.)
PERSEMBAHAN
Pnt : Saudara-saudara, Firman Tuhan pernah menyapa
Samuel demikian: “Bawalah seekor lembu muda dan
katakan: Aku datang untuk mempersembahkan
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korban kepada TUHAN” (I Samuel 16:2b). Marilah
sekarang pun kita memberikan persembahan
terbaik kita untuk Tuhan.
(Sementara persembahan dikumpulkan)
Jem : (Menyanyikan PKJ. 146:1-3 “Bawa Persembahanmu”)
1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refrein:
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
oleh apa sajapun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima.
Refrein.
3. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
Refrein.
DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Menaikkan doa persembahan)
PENGUTUSAN DAN BERKAT
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(berdiri)

NYANYIAN PENGUTUSAN
Jem : (Menyanyikan “Harapan Bagi Yang Hancur”)
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PENGUTUSAN
PF : Saudara-saudara hadirkanlah damai-Nya di
tengah-tengah situasi yang tanpa Damai,
hadirkanlah kasih-Nya di tengah-tengah situasi
tanpa kasih, hadirkanlah harapan di tengahtengah dunia yang membuat banyak orang sulit
berharap. Sehingga tidak ada kekerasan terjadi
dalam hidup yang berpengharapan pada Tuhan.
Jem : Kami ingin menghadirkan damai Tuhan,
sehingga tidak ada kekerasan terjadi dalam
kehidupan. Kami berpengharapan dalam
Tuhan sehingga setiap kehidupan yang
tersakiti akan dipulihkan. Mampukan dan
lengkapilah kami ya Tuhan.
BERKAT
PF : Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan
terimalah berkat-Nya: “Matahari tidak menyakiti
engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu
malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap
segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu”
Hosiana.
Jem : (Menyanyikan)
Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Amin, Amin, Amin.
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