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Tata Ibadah Minggu Sengsara Ke-V  

Minggu, 22 Maret 2020 

 
SESAL DAHULU PENDAPATAN, 

SESAL KEMUDIAN TIADA BERGUNA 
Matius 27:1-10 

 
Persiapan 

 Majelis jemaat menyiapkan sabun cuci tangan dan air atau 
hand sanitizer untuk jemaat bisa mencuci/membilas tangan 
sebelum masuk gedung kebaktian.  

 Salaman di antara jemaat dan majelis jemaat disampaikan 
dalam bentuk menaruh tangan kanan di dada atau 
menangkupkan kedua tangan sambil menunduk sebagai 
tanda kasih dan hormat.  

 Untuk sementara salaman antara pendeta dan jemaat di depan 
gedung gereja setelah kebaktian ditiadakan.  

 Jumlah PS/VG dibatasi hanya maksimal dalam satu 
kebaktian. Untuk itu kami mohon MJ mengatur jadwal PS/VG 
dalam jemaat.  

 Jemaat mengambil saat teduh diiringi instrument piano atau 
keyboard (dengan voice pipe  orgen atau string) dari KJ 353:1   
“Sungguh Lembut Tuhan Yesus memanggil”  do = as 6 Ketuk 

 Menyalakan lilin diiringi solis dengan menyanyikan  
KJ 353:1 “Sungguh Lembut Tuhan Yesus memanggil”   

Panggilan Beribadah   
  (dibacakan dengan intonasi yang baik) 
Suara 1 : Jemaat Tuhan yang terkasih. Minggu ini, kita ada pada 

minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-V. Minggu ini kita 
diajak untuk merenungkan kepedihan dan luka hati 
Tuhan kita Yesus Kristus yang amat dalam menuju 
penggenapan kasih Bapa. Perjalanan yang Ia tempuh 
tidaklah mudah. Kecemasan, ketakutan, luka hati, 
kepedihan, penderitaan, air mata, keringat darah…. 
menetes ke permukaan bumi ini Bumipun ikut merasakan 
kepedihan yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus. 
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  …………….Instrumen Piano…………………………………… 
  
Suara 2 : Saat ini, di sini…… kitapun ada dalam satu fase di mana 

ada kecemasan mendalam akibat virus corona yang 
menyerang, ketakutan karena demam berdarah yang 
merajalela dan menyerang terutama anak-anak kita, 
kegelisahan karena virus flu babi yang mengancam 
perekonomian kita. Apakah ini tulah? Apakah ini 
bencana? Apakah ini penghakiman? Ataukah ini adalah 
peringatan dari Tuhan? Kadang-kadang kita juga bersikap 
tak peduli, sehingga masalah menjadi lebih besar dan 
tidak dapat kita kendalikan. Dalam perenungan ini, kita 
berefleksi dan tetap berharap kepada Tuhan.  

 
         (Berdiri) 
Penatua : Mari kita berdiri dan memuliakan keagungan kasih Yesus 

Kristus dengan menyanyikan KJ 144a:1-2 
 
Jemaat : Menyanyikan KJ  144a: 1-2  
 “Suara Yesus Kudengar”             La=g     (4 ketuk) 

1. Suara Yesus kudengar, "Hai, mari yang penat, 
serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat." 
Kepada Yesus Tuhanku, 'ku datang berserah; 
Jiwaku yang letih lesu dinuatNya lega 

2. Suara Yesus kudengar, "Yang haus, datanglah, 
dan air hidup Kuberi, hai mari minumlah." 
Kepada Yesus, Tuhanku, 'ku datang berserah; 
Kudapat Air Alhayat dan hidup dalamNya. 

Votum 
Pelayan   : Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta 

langit dan bumi, yang kasih setia-Nya tetap untuk 
selamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan 
tangan-Nya. 

Jemaat  : Menyanyikan KJ 477c Amin, Amin, Amin! Do=f 4 ketuk 
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Salam 
Pelayan   : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari 

Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Saudara 
sekalian. 

Jemaat    : Dan Menyertai Saudara Juga.    (Duduk) 
 
Nats Pembimbing 
Pelayan : I Korintus 10:13 “Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, 

ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi 
kekuatan manusia. sebab Allah setia dan karena itu Ia 
tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui 
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan 
memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu 
dapat menanggungnya. 

Jemaat : Menyanyikan PKJ 258:1-2 
‘Ku Ingin Selalu Dekat Pada-Mu  do = es  3 ketuk 

1. ‘Ku ingin selalu dekat pada-Mu,  
mengiringi Tuhan tiada jemu.  
Bila Kau pimpin jalan hidupku,  
tidak ‘ku takut ‘kan s’gala set’ru. 

Refr: O Jurus’lamat, pegang tanganku;  
bimbingan-Mu itu ‘ku perlu.  
B’ri pertolongan kuat kuasa-Mu.  
O Tuhan Yesus, pegang tanganku! 

 
 

Pengakuan Dosa 
Pelayan : Mari mengakui segala dosa dan kesalahan kita di 

hadapanNya. 
 (Jemaat berdoa secara pribadi 30 detik) 

  Ya Bapa, ampuni kami jika sampai saat ini kami masih 
mengecewakan hati-Mu. Sikap kami sebagai anak terang, 
yang kadang tidak mencerminkan terang itu. Sikap kami 
yang merespon negatif terhadap permasalahan yang kami 
hadapi,  Sikap kami yang tidak bijaksana dalam menjalani 
kehidupan ini. Seringkali kami tidak peduli dan acuh 
pada masalah-masalah besar di sekitar kami. Ajar kami 
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Bapa, agar terus dimampukan untuk membagi terang 
Injil-Mu. Ajar kami Bapa, agar kami merespon positif 
setiap permasalahan yang kami hadapi sehingga kami 
tidak menyesal di kemudian hari. Ajar kami Bapa, agar 
kami makin bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. 
inilah kami Tuhan, yang ingin dibentuk sesuai karya-Mu, 
Amin. 

 
Berita Anugerah 
 
Pelayan :  Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan 

mendapat kekuatan baru; mereka seumpama rajawali 
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka 
berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak 
menjadi lelah. (Yesaya 40:31) 

Pelayana  :  Menyanyikan KJ 332:1.   
 “PKJ 202 – Yesusku Jurus’lamatku”      do = e    3 ketuk 

Yesusku Jurus’lamatku, 
Tuhanku, Mukhalisku. 
Tumpuan pengharapanku 
dan perisai perlindunganku. 
Tatkala hidupku sendu 
dan hati gundah pilu, 
Tuhanku Yesus kuseru dan 
jiwaku tenang dan teduh. 
Setiap langkahku tempuh, 
kutoleh Tuhanku. 
Setiap hasrat kugelut, 
kutanya Tuhanku. 
Ke dalam kasih Penebus 
‘ku berserah selalu, 
tiada lagi takutku, 
walau hidup penuh seteru. 

Pujian  : Mazmur 91    (Berdiri) 
Pelayan : orang yang duduk dalam lindungan yang Mahatinggi,  
Jemaat : dan bermalam dalam naungan yang Mahakuasa! 
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Pelayan : akan berkata kepada Tuhan, “Tempat perlindungan dan 
kubu pertahananku, 

Jemaat  : Allahku yang kupercayai. 
Pelayan : sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat 

penangkap burung, 
Jemaat  : dari penyakit sampar yang busuk. 
Pelayan  : dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau,  
Jemaat  : di bawah sayap-Nya, engkau akan berlindung, kesetiaan-

Nya adalah perisai dan pagar tembok. 
Pelayan  : engkau tidak usah takut terhadap kedasyatan malam,  
Jemaat  : terhadap panah yang terbang di waktu siang; 
Pelayan  : terhadap penyakit sampar yag berjalan di dalam gelap  
Jemaat  : terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu 

petang 
Pelayan  : walaupun seribu orang rebah di sisimu, 
Jemaat  : dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak 

akan menimpamu 
Pelayan : sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu 
Jemaat : yang Mahatinggi telah kau buat tempat perteduhan. 
Pelayan : malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak 

akan mendekat kepada kemahmu. 
 

Jemaat  : Menyanyikan PKJ 219:1–2  
“ Di Saat Ini Kuangkat Tembang      do = g   6 ketuk 

1. Di saat ini kuangkat tembang, 
kuangkat tembang bagi Yesus. 
Di saat ini kuucap syukur, 
kuucap syukur padaNya. 
Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, 
kukasihi Engkau, Yesus, Tuhanku. 

       (Duduk) 

PS/VG 
Pelayanan Firman Tuhan  
Doa Eplikese 
Pembacaan Alkitab 
Penatua : Membaca Matius 27:1-10, diakhiri dengan berkata 

Demikianlah sabda Tuhan! 
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Pelayan : Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar sabda 
Tuhan dan yang memeliharanya, Hosiana! 

Jemaat  : Menyanyikan KJ 473a “Hosiana”     do=g 3 Ketuk 

Pelayan  : Kotbah  
 “Sesal Dahulu Pendapatan, Sesal Kemudian Tiada 

Berguna” 

PS/VG  
Pengakuan Iman        (Berdiri) 
Pelayan  :Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, 

marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan 
mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, demikian: 

Ply + J : Aku percaya ….. 
 

Jemaat  : Menyanyikan KJ 38 :1  

 “T’lah Kutemukan Dasar Kuat”  do = f  4 dan 2 ketuk 

T’lah kutemukan dasar kuat,  
tempat berpaut jangkarku. 
Kekal, ya Bapa, Kau membuat  
Putra-Mu dasar yang teguh: 
Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap! 

PS/VG 

Persembahan Syukur 

(majelis jemaat mempersiapkan kotak-kotak persembahan di 
beberapa tempat agar jemaat masing-masing langsung 
menaruh persembahan ke dalam kotak-kotak tersebut. 
Jumlah kotak sebaiknya banyak dan diatur secara baik 
agar jemaat tidak berdesak-desakan ketika meletakkan 
persembahan).  

Diaken  : Ketika mendapat kesempatan menyampaikan 
persembahan syukur ini, marilah kita mengingat bahwa 
yang Tuhan inginkan bukan sekadar persembahan materi, 
melainkan kesungguhan hati dalam memberi hidup untuk 
memuliakan Tuhan, seperti tertulis, “Karena itu, saudara-
saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, 
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai 
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persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 
kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 
12:1) 

Mari kita berdoa: … 

Jemaat  : Menyanyikan  
PKJ 264:1-3 “Apalah Arti Ibadahmu” do = f    4 ketuk 

1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
bila tiada rela sujud dan sungkur? 
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 

bila tiada hati tulus dan syukur? 

Refrein: 
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. 
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, 

jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 

2. Marilah ikut melayani orang berkeluh, 
agar iman tetap kuat serta teguh. 
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, 
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. 

3. Berbahagia orang yang hidup beribadah, 
yang melayani orang susah dan lemah 
dan penuh kasih menolong orang yang terbeban; 

itulah tanggung jawab orang beriman. 

Doa Syafaat  

Pengutusan       (Berdiri) 
Pelayan : Marilah kita nyatakan kesediaan kita dalam nyanyian KJ 

185:1-3 “ Tuhan mengutus Kita do = f 4 ketuk 

1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
bawa pelita kepada yang gelap. 
Meski dihina serta dilanda duka, 
harus melayani dengan sepenuh. 
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Refrein: 
Dengan senang, dengan senang, 
marilah kita melayani umatNya. 
Dengan senang, dengan senang, 
berarti kita memuliakan namaNya. 

2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. 
Meski dihina serta dilanda duka, 

harus melayani dengan sepenuh. 

Pelayan :Tuhan menunjukkan teladan bagaimana  bersikap 
bijaksana menghadapi kehidupan ini. 

Jemaat :Mampukanlah kami meneladani-Mu, Ya Tuhan! 
Pelayan :Tuhan menghendaki agar kita bertanggung-jawab 

terhadap kehidupan yang Dia berikan, menang 
dalam setiap pencobaan dan bencana, serta tekun 
dalam doa  dan pengharapan! 

Jemaat :Mampukanlah kami Tuhan, dengan Kuasa Roh-
Mu! 

Pelayan :Tuhan akan memampukan kita menjadi menjadi 
saksi-Nya di tengah dunia. 

Berkat 
Pelayan   : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 

terimalah berkat-Nya:  
  “Tuhan memberkati engkau dan melindungi 

engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-
Nya; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera, AMIN. 

Jemaat    : Menyanyikan NKB 225.  

   “Haleluya ! Amin”     do = d  4 ketuk 

  Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! 
Amin, amin, amin! 

 


