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PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
 
PEMIMPIN: Hari ini kita bersama seluruh Gereja merayakan Paskah. Sebuah kemenangan besar 
dari Tuhan Yesus Kristus atas kematian dan mengaruniakan kepada kita yang percaya: Hidup 
yang Kekal. Oh betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Halleluia.  
(Mari kita berdoa). … Amin!   
 
Mari kita menyanyikan pujian: “Karya Terbesar”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kasih yang terindah, hati yang mulia 
Hanya kutemukan didalam-Mu, Yesusku 
Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku 
Tiada pernah berubah, kasih-Mu... 
 
Reff:  Karya terbesar dalam hidupku 

Pengorbanan-Mu yang slamatkanku 
Engkaulah harta yang tak ternilai  
Yang kumiliki dan kuhargai 
Yesus, Engkau kukagumi... 
 

(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan). 
 

PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  
 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Mari kita bersukacita karena kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita dengan 
menaikkan pujian : “Sekarang Tlah Tiba”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 

Sekarang tlah tiba kes'lamatan dan kuasa 
Dan pemerintahan Allah kita 
Kuasa Dia yang diurapi-Nya 
Karna tlah dilemparkan-Nya 
Para pendakwa kita 
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Reff:  Oleh darah Anak Domba oleh kesaksian kita 
Iblis dikalahkan kuasa-Nya dihancurkan 
Oleh darah Anak Domba 

 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Firman Tuhan itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Mari kita sambut FIrman 
Tuhan dengan menyanyikan pujian: “Kasih-Mu Tiada Duanya”. (Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Belum pernah ada, kasih di dunia 
Sanggup menerima diriku apa adanya 
selain kasih-Mu Yesus 
 
Tak kan ada lagi, kasih s'perti ini 
Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru 
selain kasih-Mu Yesus 
 
Reff:  Kau kukagumi dalam hati 

Kasih-Mu tiada duanya  
Sampai kini kuakui  
Kasih-Mu tiada duanya 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “HIDUP MEMULIAKAN TUHAN ” 

Ayat Bacaan : Yohanes 12:20-36. 
 
Hari Paskah dirayakan oleh umat Kristiani sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus 
dari kematian akibat menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, hidup kita sudah bukan milik kita 
lagi, melainkan milik-Nya. Karena itu sudah seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan 
sebagai wujud nyata untuk membalas kasih-Nya.  
  
Bagaimana caranya kita dapat hidup memuliakan Tuhan? 
 

I. MEMULIAKAN TUHAN DALAM PENDERITAAN (Ay. 21). 
 
Renungan dan Pesan: 
✓ Yusuf adalah seorang yang hidup memuliakan Tuhan lewat penderitaannya.  
✓ Yusuf harus menderita hidup difitnah dan masuk penjara sebelum akhirnya Yusuf berhasil 

menafsirkan mimpi Firaun dan memuliakan Tuhan dengan menjadi raja muda di Mesir.  
✓ Jika saat ini kita diijinkan Tuhan untuk mengalami berbagai penderitaan, sadarilah bahwa 

melalui penderitaan tersebut kita dapat memuliakan Tuhan melalui respons yang benar.  
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II. MEMULIAKAN TUHAN DENGAN HIDUP BAGI-NYA (Ay. 24). 
 
Renungan dan Pesan: 
✓ Jika selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri dengan cara mengejar kekuasaan 

dan kekayaan seperti Zakheus, maka sudah saatnya kita bertobat.  
✓ Seperti Zakheus yang mengalami perubahan radikal setelah berjumpa dengan Yesus, 

kita juga harus hidup bagi Dia.  
✓ Artinya kita harus hidup sesuai dengan teladan-Nya, taat pada perintah-Nya dan 

mengasihi-Nya.  

 

 

III. MEMULIAKAN TUHAN DENGAN MEMIKUL SALIBNYA (Ay. 26). 

 
Renungan dan Pesan: 
✓ Sejak Yesus mengajarkan agar kita hidup memikul salib, artinya kita harus hidup 

menyalibkan keinginan daging dan fokus kepada keinginan roh.  
✓ Memikul salib dan menyangkal diri artinya kita mematikan manusia lama kita dan 

menjadi manusia baru yang hidup di dalam Tuhan.  
✓ Jika sebelumnya kita memiliki sifat dan kebiasaan yang buruk, maka sudah saatnya kita 

tinggalkan itu semua.  
 

(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Mari kita menaikkan pujian: “Seperti Yang Kau Ingini” 
 
Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku 
Dengan darah yang mahal tiada noda dan cela 

 
Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku 
Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu 

 
Reff:  Ku telah mati dan tinggalkan 

Jalan hidupku yang lama 
Semuanya sia-sisa 
Dan tak berarti lagi 

 
Hidup ini kuletakkan 
Pada mesbahMu ya Tuhan 
Jadilah padaku seperti 
Yang kau ingini 

Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. 
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PERJAMUAN KUDUS (Bila belum dilakukan pada saat Jumat Agung) 
 
Mari kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tubuh dan Darah Kristus Yesus dalam 
Perjamuan Kudus. “Roti dan anggur” dibagikan, (Melakukan Sakramen Perjamuan Kudus).  
 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Selanjutnya kita akan membawa Persembahan Perspuluhan dan Syukur kita kepada 
Tuhan. Mari kita berdoa:……. 
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).  
 

 

DOA SYAFAAT 
 

PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:  

a. Berdoa agar Tuhan memberikan kesadaran dan pemahaman akan siapa kita dan siapa 
pemilik hidup ini dalam perspektif Karya Penebusan Kristus. 

b. Berdoa agar Tuhan menambahkan kasih kita kepada Tuhan dan mempersembahkan 
seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan-Nya. 

c. Berdoa agar pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia berjalan dengan lancar dan memberi 
hasil yang optimal sehingga roda khidupan bisa segera pulih kembali. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya berkat dan sukacita kebangkitan Kristus Yesus memenuhi hati dan semua aspek 
kehidupan kita. Hari ini dan sampai selamanya, Amin. 
 

================================ IBADAH SELESAI =============================== 


