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LITURGI PRA PASKAH 1
GEREJA KRISTEN INDONESIA GUNUNG SAHARI
“KRISTUS YANG HIDUP NYATA DALAM KELUARGA
YANG HIDUP TAAT KEPADA FIRMAN ALLAH”
MINGGU, 10 MARET 2019
Pdt = Pendeta; Pnt = Penatua; J = Jemaat

1. PERSIAPAN
- Alunan musik intrumental gerejawi, atau madah syahdu para
pemandu pujian penyembahan (20’ sebelum waktu kebaktian
dimulai)
- Sementara itu jemaat yang telah hadir bersaat teduh pribadi dalam
doa atau perenungan pribadi.
- Lonceng gereja dibunyikan satu kali (5’ sebelum waktu kebaktian)
- Penegasan pokok-pokok penting warta jemaat (jika ada, tepat pada
waktu kebaktian)
- Penyalaan lilin minggu Pra Paskah 1

I. JEMAAT BERHIMPUN
(Berdiri)
2. PROSESI DENGAN NYANYIAN PROSESI
J : (Menyanyikan, “Bukalah Gapura Indah”, PKJ 8:1-2,
do=bes, 4 ketuk, dan sementara itu, bersamaan dengan
bunyi bel 3x, Penatua & Pendeta berprosesi memasuki
ruang kebaktian)
1. Bukalah gapura indah
aku masuk rumah-Mu
Agar aku bahagia
jiwaku tenang teduh
Dan ‟ku pandang wajah-Mu
dalam cah‟ya mulia
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2. Kepada-Mu aku datang
o, Tuhanku datanglah!
Di tempat Engkau berada
sorga pun di situlah
Masuklah di hatiku
Jadikanlah rumah-Mu!
3. VOTUM
Pdt : Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta,
Putera Penyelamat Dunia dan Roh Kudus Pemelihara
kita!
J : (Menyanyikan) Amin, amin, amin
4. SALAM
Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita, dan dari Tuhan Yesus, serta dari Roh Kudus,
menyertai Saudara sekalian!
J : Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
5. KATA PEMBUKA
Pdt : Di tengah kesibukan-Nya melayani banyak orang yang
datang kepada-Nya, para murid pernah ingatkan Yesus
untuk makan. Namun Yesus berkata, "Makanan-Ku
ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku”
(Yoh 4:34). Sesungguhnya, seluruh kehidupan Yesus
hanyalah menyatakan ketaatan sepenuhnya kepada
Firman, atau kehendak Allah dalam Firman-Nya. Allah
ingin kita menyatakan ketaatan kepada Firman-Nya
pertama-tama dalam dan melalui keluarga kita.
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6. NYANYIAN SUB-TEMA PASKAH
J : (menyanyikan, “Taat, setia, bertekad yang bulat”,
NKB 207:1,3, do=e, 6 ketuk)
1. TAAT, setia, bertekad yang bulat
itulah janji Tuhan padamu
Di bawah panji yang mulia berdaulat
Kami „kan angkat perang bagimu
Refrein:
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Kristuslah Raja serta Penebus!
3. TAAT, setia, ya Raja abadi
pimpinlah kami berjuang terus
Tundukkanlah kehendak hati kami
buat di sana takhta-Mu kudus
7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (berdoa mengaku dosa dan mengakhirinya dengan
kata) ... Amin!
8. NYANYIAN JEMAAT
J
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: (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “Bila
kurenung dosaku”, PKJ 37:1-2, do=g, 4 ketuk)
1. Bila „ku renung dosaku pada-Mu Tuhan
Yang berulang „ku lakukan 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 „ku rindu
2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda
Iri hati dan benciku kadang menjelma
(Berdiri)

9. BERITA ANUGERAH
Pdt : Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau
bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan
berfirman, “Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna
merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih
seperti bulu domba” (Yesaya 1:18b).
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
(Diiringi musik intrumentalia,
Jemaat saling memberi salam dan saling ucapkan
”Salam damai!”)

10. NYANYIAN JEMAAT
J

: (menyatakan tekad hidup barunya, dengan
menyanyikan, “’Ku ingin menghayati”, KJ 158:1,3,
la=2, 2 ketuk))
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1. „Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku
Semoga „ku dapati, ya Yesus, rahmat-Mu
Beban kesalahanku membuatku lelah
Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah!
3. Waktu yang „Kau berikan terbuang olehku
Tidak „ku perhatikan nasehat sabda-Mu
Jiwaku menderita dan berkeluh-kesah
O, Sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah!
(Duduk)

II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
Pdt : (Berdoa mohon pertolongan Roh Kudus) ... Kami
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.
12. PEMBACAAN ALKITAB
Pdt : Bacaan Alkitab diambil dari injil Tuhan Yesus Kristus
menurut LUKAS 4:1-13 (membaca-kannya)
1
Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali
dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke
padang gurun. 2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari
lamanya dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak
makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar. 3 Lalu
berkatalah Iblis kepada-Nya: "Jika Engkau Anak
Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." 4 Jawab Yesus
kepadanya: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari
roti saja."
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Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat
yang tinggi dan dalam sekejap mata ia
memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia.
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Kata Iblis kepada-Nya: "Segala kuasa itu serta
kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab
semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku
memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki.
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Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu
akan menjadi milik-Mu." 8 Tetapi Yesus berkata
kepadanya: "Ada tertulis: Engkau harus menyembah
Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti!"
9
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan
menempatkan Dia di bubungan Bait Allah, lalu
berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah,
jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah, 10 sebab ada
tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan
malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi Engkau,
11
dan mereka akan menatang Engkau di atas
tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada
batu." 12 Yesus menjawabnya, kata-Nya: "Ada firman:
Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!"
13
Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu,
ia mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang
baik.
Demikianlah pembacaan Alkitab yang mendasari
pelayanan pemberitaan Firman Tuhan pada saat ini!.
Berbahagialah mereka yang menjadi para
pendengar dan sekaligus para pelaku Firman-Nya
dalam kehidupannya setiap hari!. Hosiana!
J

: (Menyanyikan) Hosiana (3x).
7

13. DRAMA “IBU ZAMAN NOW”
14. KOTBAH
Pdt : (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema: “Kristus
yang hidup nyata dalam keluarga yang hidup taat
kepada Firman Allah”)
15. SAAT HENING
16. PUJIAN
06.00: Efrata
08.00: Efrata

10.30: Gita Kavari
17.00: Tunas Zaitun 2

17. PENGAKUAN IMAN
Pnt : Marilah, sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di
segala zaman, kita mengingat dan mengucapkan ulang
Pengakuan Iman Rasuli sebagai pengakuan iman kita!
J : Aku percaya … dst.
18. TAYANGAN AKSI KASIH PASKAH
19. DOA SYAFAAT
Pdt : (berdoa-syafaat)

III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
20. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan kita,
firman Tuhan dari Yeremia 33:11bc yang berkata,
“Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, sebab
TUHAN itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban
syukur di rumah TUHAN”.
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21. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Sementara menyanyikan, “Aku melangkah ke Rumah
Tuhan”, PKJ 145:1-3, do=bes, 4 ketuk, jemaat
memberikan persembahannya, melalui kantong
persembahan yang diedarkan)
1. Aku melangkah ke rumah Tuhan
dalam iringan umat Kristus
„Ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu
Yang sungguh banyak kepadaku
Refrein:
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan
atas berkat-Mu yang „Kau limpahkan
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan
atas kasih-Mu yang „Kau curahkan
2. Aku bersujud di hadirat-Mu
‟ku bawakan persembahanku
‟Ku haturkan kepada-Mu, Tuhan
kiranya ‟Kau menerimanya
3. Aku serahkan hasil karyaku
Harta, tenaga, serta waktu
Dari tangan-Mu jua asalnya
Bagi kemuliaan-Mu, Bapa
(Berdiri)

22. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus.
J : Amin.
9

IV. PENGUTUSAN
23. NYANYIAN TEMA BESAR PASKAH
J : (Menyanyikan, “Kumulai Dari Diri Sendiri”, Gita
Bakti 69, do=es, 4 ketuk, Pontas Purba,2005)
1. Kumulai dari diri sendiri
untuk melakukan yang terbaik.
Kumulai dari diri sendiri,
hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.
Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku,
berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Akan kumulai dari diriku
melakukan sikap yang benar.
Biar pun kecil dan sederhana,
Tuhan dapat membuat jadi besar.
2. Kumulai dari keluargaku
menjadi pelaku Firman-Mu.
S'lalu mendengar tuntunan Tuhan,
berserah pada rencana kasih-Mu.
Kadang-kadang lain
jawaban Tuhan atas doaku.
Kupegang teguh,
Tuhanku memberikan yang terbaik
Kumulai dari keluargaku,
hidup memancarkan kasih-Mu.
Walau 'ku lemah dan tidak layak,
kuasa Tuhan menguatkan diriku.
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24. PENGUTUSAN
Pdt : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!.
J : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Pdt : Jadilah saksi Kristus!
J : Syukur kepada Allah.
Pdt : Terpujilah Tuhan!.
J : Kini dan selamanya.
25. BERKAT
Pdt : (Menyampaikan berkat)
J : (Menyanyikan) Hosiana 5x, Amin 3x
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