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PERSIAPAN IBADAH
• Saat teduh (nyanyian Paduan Suara)
• Warta Lisan
• Penatua menyalakan satu buah lilin.

Pujian Paskah (KANTORIA)
“Haleluya Amin”
PANGGILAN BERIBADAH
(duduk)
Pnt : Paskah adalah satu bukti cinta Allah. Ada kuasa yang
memberi kemenangan. Salib bukanlah akhir
melainkan awal karena Kristus t’lah patahkan kuasa
maut. Anak Allah sendiri pulihkan umat-Nya Hingga
kau dan aku beroleh selamat
Jem. : Cinta terbesar yang Engkau nyatakan membuat
kami heran dan takjub. Kemenangan-Mu
membawa pengharapan baru, kemenangan-Mu
mencelikkanku bahwa tak ada kuasa lain yang
lebih besar selain Engkau, kemenangan-Mu
mengubah hidupku menjadi baru.
Pnt : Sambil berdiri mari kita naikkan nyanyian sukacita
kita “Kristus Bangkit! Soraklah” (KJ. 188 : 1, 6,)
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Bait 1
Jemaat Pria
Jemaat Wanita
Jemaat Pria
Jemaat Wanita
Jemaat Pria
Jemaat Wanita
Jemaat Pria
Jemaat Wanita

: Kristus bangkit! Soraklah:
: Haleluya!
: Bumi, sorga bergema:
: Haleluya!
: Berbalasan bersyukur:
: Haleluya!
: Muliakan Tuhanmu!
: Haleluya!

Bersama (MODULASI) :
Bait 6
Raja agung, t'rimalah, Haleluya!
sorak puji semesta! Haleluya!
Hormat kami bergema: Haleluya!
Kaulah Hidup yang baka: Haleluya!
VOTUM DAN SALAM
PF : Ibadah minggu paskah ini kita awali dengan
pengakuan bahwa “ Pertolongan kita adalah dalam
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang
memelihara ciptaan-Nya untuk selama-lamanya”
Jem. : (dinyanyikan 2x dengan modulasi)
How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God
PF

: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara
sekalian.
Jem. : Dan menyertai saudara juga.
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KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Jemaat Tuhan, dari tahun ke tahun, kita merayakan kisah
paling agung, yaitu kematian dan kebangkitan-Nya.
Namun, adakah perubahan hidup yang telah kita alami?
atau Paskah hanyalah sebuah perayaan tanpa makna,
tanpa komitmen yang baru, dan tanpa kesediaan untuk
berubah menjadi lebih baik? Dekorasi kupu-kupu yang
tersebar di berbagai sudut bukan sekedar untuk
mempercantik gereja ini namun juga mengingatkan kita
akan sebuah metamorfosa, perubahan hidup secara lebih
luas mencakup gaya hidup, pola pikir, arah tujuan hidup,
dan sebagainya hingga pada akhirnya setiap orang
melihat kasih Kristus terpancar melalui hidup kita.
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari kita
meminta kepada Dia, Sang pemilik kehidupan, agar
hidup kita diubahkan oleh karya terbesar-Nya.
Jem. : (menyanyikan PKJ 239: 1, 2 “Perubahan besar”)
1. Perubahan besar di kehidupanku
sejak Yesus di hatiku;
di jiwaku bersinar terang yang cerlang
sejak Yesus di hatiku.
Refrein :
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
jiwaku bergemar bagai ombak besar
sejak Yesus di hatiku.
2. Aku tobat, kembali ke jalan benar
sejak Yesus dihatiku;
dan dosaku dihapus, jiwaku segar
sejak Yesus di hatiku.
Refrein
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DOA PENGAKUAN DOSA
PF : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat
untuk mengakui dosa dalam doanya masing-masing).
Jem. : (menyanyikan KJ. 183 : 1, 2 “Menjulang Nyata Atas Bukit Kala”)
Kantoria :
1. Menjulang nyata atas bukit kala
t’rang benderang salib-Mu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala
memancar kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah
ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan
di ufuk timur pagi merekah.
Bersama :
2. Salib-Mu, Kristus, tanda pengasihan
mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang tak terperikan
di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir,
insan bernoda kini berseri,
teruras* darah suci yang mengalir
di salib pada bukit Kalvari.
BERITA ANUGERAH (Mazmur136:23-26)
(berdiri)
PF : Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita;
Jem. : bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
PF : Dan membebaskan kita dari pada para lawan kita;
Jem. : bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
PF : Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk;
Jem. : bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
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PF
Jem.
PF
Jem.

: Bersyukurlah kepada Allah semesta langit!
: bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
: Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
: Syukur kepada Allah
(menyanyikan PBSR : 164, “S’BAB DIA HIDUP” dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

Anak Allah ,Yesus nama-Nya, Menyembuhkan menyucikan
Bahkan mati tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan Dia hidup
Refrein :
S’bab Dia hidup, ada hari esok
S’bab Dia hidup, ku tak gentar
Karena ku tahu, Dia pegang hari esok
Hidup jadi berarti S’bab Dia hidup
-------------------- bersalam-salaman---------------------God sent His son, they called Him, Jesus;
He came to love, heal and forgive;
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives!
Refrein :
Because He lives, i can face tomorrow
Because He lives, all fear is gone
Because i know, i know He holds the future
and life is worth the living just because He lives
PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
• DOA MEMOHON PENYERTAAN ROH KUDUS
• PEMBACAAN ALKITAB:
PF : Bacaan Alkitab diambil dari Markus 16 : 1 - 8
6

Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria
ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah
untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 2 Dan pagipagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah
matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. 3 Mereka
berkata seorang kepada yang lain: "Siapa yang akan
menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?"
4 Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah,
batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
5 Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka
melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk
di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, 6 tetapi
orang muda itu berkata kepada mereka: "Jangan takut!
Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu.
Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat! Inilah tempat
mereka membaringkan Dia. 7 Tetapi sekarang pergilah,
katakanlah kepada murid-murid-Nya dan kepada
Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu
akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya
kepada kamu." 8 Lalu mereka keluar dan lari
meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat
menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa
kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat
mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan
teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan
perantaraan murid-murid-Nya memberitakan dari
Timur ke Barat berita yang kudus dan tak terbinasakan
tentang keselamatan yang kekal itu.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang
mendengarkan Firman Allah dan yang bersedia
memeliharanya. Haleluya !
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Jem. : (Menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya
• DRAMA PASKAH
• KHOTBAH:
“Manusia Baru, Manusia Yang Berpengharapan”
• SAAT HENING
• PERSEMBAHAN PUJIAN
Kebaktian I – IV : Kantoria Paskah
(We’re So Amazed : Thank You For The Cross & It’s Well With My Soul)

PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini dan masa yang akan datang mengingat
pengakuan pada baptisan kita menurut Pengakuan
Iman Rasuli demikian: Aku percaya kepada......
Jem. : Aku percaya kepada…..
DOA SYAFAAT
PENGUCAPAN SYUKUR
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firmanNya : Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya
hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; sebab
itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab TUHAN
adalah Allah yang adil; berbahagialah semua orang
yang menanti-nantikan Dia! (Yesaya 30:18)
Jem. : (menyanyikan KJ 393:1,2,3 “Tuhan Betapa Banyaknya”)
1. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi,
teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
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Refrein:
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
2. Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku;
berkat terindah ialah: ‘ku jadi anak-Mu.
Refrein.
3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya:
hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
Refrein.
DOA SYUKUR

(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
NYANYIAN PENGUTUSAN
Jem. : (Menyanyikan lagu tema)
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PENGUTUSAN
PF : Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada
Tuhan yang bangkit, sumber pengharapan kita
Jem. : Kami mengarahkan hati kami kepada Dia yang
hidup!
PF : Jadilah saksi Kristus
Jem. : Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan yang tidak pernah memisahkan kita
dari kasih-Nya
Jem. : Kini dan selamanya kasih setia-Nya bagi orang yang
berpengharapan di dalam Dia
BERKAT
PF : “Semoga Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu
dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam
imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu
berlimpah-limpah dalam pengharapan” AMIN.
Jem. : Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya,
Amin, Amin, Amin.
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HOW BEAUTIFUL – Twila Paris
How beautiful the hands that served.The wine and the bread and the sons of the earth
How beautiful the feet that walked.The long dusty roads and the hill to the cross
How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ

Betapa indahnya tangan Kristus yang melayankan perjamuan dan melayani umat
manusia.Betapa indahnya kaki Kristus yang menyusuri jalanan berdebu dan bukit sampai
ke kayu salib. Betapa indahnya Kristus Tuhan

How beautiful the heart that bled .That took all my sin and bore it instead
How beautiful the tender eyes. That choose to forgive and never despise
How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ

Betapa indahnya hati Kristus yang terluka tapi memilih untuk menanggung dan menebus
dosa. Betapa indahnya mata Kristus yang penuh kasih, yang memilih untuk mengampuni dan
tidak pernah memandang hina manusia ( lih. Yoh 3 : 16) . Betapa indahnya Kristus Tuhan.

And as He laid down His life We offer this sacrifice
That we will live just as He died
Willing to pay the price Willing to pay the price

Sama seperti Kristus yang sudah menyerahkan hidupNya bagi kita, kitapun
mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur. Karena kita hidup, hanya oleh
kematianNya demi menebus kita. (lih. 1 Korintus 6 : 20, Kolose 2 : 13-14 )

How beautiful the radiant bride
Who waits for her Groom with His light in her eyes
How beautiful when humble hearts give
The fruit of pure lives so that others may live
How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ

Betapa indahnya mempelai Kristus (Jemaat Kristus) dengan kasih, sukacita dan penuh
harapan menantikan kedatangan Kristus dan memiliki cahayaNya sebagai tuntunan.
Betapa indahnya ketika hati yang dalam kerendahan dan ketulusan berbagi buah
kehidupan, agar orang lain pun diberkati. Betapa indahnya Kristus dan jemaat-Nya.

How beautiful the feet that bring
The sound of good news and the love of the King
How beautiful the hands that serve
The wine and the bread and the sons of the earth
How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ

Betapa indahnya kaki orang yang membawa kabar baik dan kasih Kristus (lih. Roma
10:15). Betapa indahnya tangan orang yang mau melayankan perjamuan dan turut
melayani sesama. Betapa indahnya Kristus dan jemaat-Nya.
(referensi ayat : Yohanes 3 : 16, Roma 10 : 15, Galatia 3 : 13, Yesaya 52 : 7, 1 Korintus 6 : 20, Efesus 5 : 25-27, Roma 5 : 1-2 )

Terjemahan bebas : Gracia Leonora Simanjuntak Jan 11 2018
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