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PANGGILAN BERIBADAH  

Im : Menyapa jemaat dan menyampaikan pokok warta jemaat. 

Mengajak memasuki suasana hening ibadah. (Jemaat berdiri) 

 
VOTUM 

Pdt : Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan 

datang pertolonganku? 

J : Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi 

Pdt : Ia tak kan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan 

terlelap 

J : (menyanyikan Amin, Amin, Amin) 

 
SALAM 

Pdt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian 

J : Kini dan selamanya. 

 
KATA PEMBUKA      (Jemaat Duduk) 

Pdt : Pemazmur pernah berkata: “Adapun manusia, hari-harinya 

seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia 

berbunga: apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, 

dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.“ (Mazmur 103 : 15-16). 

Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan 

diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar 

merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema: Koyakkanlah 

Hatimu! 
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PUJIAN INTROITUS 

Im : Marilah keluarga terkasih kita menyanyikan PKJ 184 : 1 “Nama 

Yesus Termulia“ 

 
Nama Yesus termulia di atas segala nama, 

agar di dalam namaNya, semuanya menyembah. 

Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. 

S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 

Terpuji namaNya, terpuji namaNya, 

sembah dan pujilah, Raja alam semesta. 

Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. 

S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 

 
MAWAS DIRI 

Pdt : Mazmur 14 : 2-3: “Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada 

anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi 

dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, 

semuanya telah bejat; tidak ada yang berbuat baik, seorang pun 

tidak.” 

 
PERTOBATAN 

Im : Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai, 

kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa…  

  Kita nyatakan pertobatan melalui PKJ  43 : 1-4 “TUHAN, KAMI 

BERLUMURAN DOSA” 
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(1) Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudikah ampuni kami.  

(2) Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami.  

(3) Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya.  

(4) Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudikah ampuni kami. 

 
PENGOLESAN ABU 

Pdt turun dari mimbar menuju tempat abu. (Organis tetap memainkan 

instrumentalia PKJ 43 selama berlangsungnya pengolesan abu) 

 
Pdt  : Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita 

oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan 

kita di hadapan Tuhan… 

  Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai 

tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali 

menjadi debu… 

  Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi 

sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan 

mengharapkan belas kasih Allah 

 
(Pengolesan abu dilakukan masing-masing yang menunjukkan 

bahwa pertobatan itu lahir dari kesungguhan hati pribadi lepas 

pribadi. Jemaat yang beribadah di rumah mengoleskan abu di dahi 

masing-masing.) 

 
SAAT HENING 
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BERITA ANUGERAH      (Jemaat Berdiri) 

Pdt : Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan 

menyatakan anugerah-Nya: “Sekalipun dosamu merah seperti 

kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah 

seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba” 

(Yesaya 18:1). 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 

J      : Puji dan syukur kepada Allah! 

 

Im  : Mari kita naikan pujian KJ 40 : 1-2 “AJAIB BENAR ANUGERAH”  

 
1) Ajaib benar anugerah pembaru hidupku 

‘ku hilang, buta, bercela; oleh-Nya ‘ku sembuh 
 

2) Ketika insaf ‘ku cemas sekarang ‘ku lega 

Syukur bebanku t’lah lepas berkat anugerah 

   
PELAYANAN FIRMAN  (Jemaat Duduk) 

Pdt : Doa Eplikese 

Pdt : Pembacaan Injil, dari Matius 6 : 1-6, 16-21 

 Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang 

mendengarkan Firman Tuhan dan yang memeliharanya. HOSIANA! 

J :  (menyanyikan HOSIANA) 

Khotbah: Koyakkanlah Hatimu! 
 

Saat Teduh 
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PENGAKUAN IMAN  (Jemaat Berdiri) 

Im : Saudaraku yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan 

iman kita, maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan 

bersama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli 

 
DOA SYAFAAT DAN DOA BAPA KAMI (Jemaat Duduk) 

Pdt : Menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan Doa Bapa Kami. 

 
PERSEMBAHAN   

Im : Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan 

syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Nya dalam 

hidup kita, dengan mengingat Mazmur 145 : 15-16, “Mata 

sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi 

mereka makanan pada waktunya; engkau yang membuka 

tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang 

hidup“.  Menghaturkan persembahan dan pujian “Betapa Hatiku“ 
 

Betapa hatiku, berterima kasih Yesus 

Kau mengasihiku, Kau memilikiku 

Hanya ini Tuhan persembahanku 

Segenap hidupku jiwa dan ragaku 

Sebab tak kumiliki harta kekayaan 

Yang cukup berarti, tuk ku persembahkan 

 

Hanya ini Tuhan permohonanku 

Terimalah Tuhan persembahanku 

Pakailah hidupku sebagai alatMu 

Seumur hidupku 
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Im : Doa Persembahan Dan Penutup     (Jemaat Berdiri) 

 

PENGUTUSAN (DENGAN NYANYIAN) 

Pdt : Mari menyanyikan nyanyian pengutusan: PKJ 179 : 1 “KASIH 

PALING AGUNG” 
 

Kasih paling agung dari Tuhanku 

Kini kusadari di dalam hatiku 

Yesus Mahakasih dan Mahakudus 

Korbankan diri-Nya agar ‘ku ditebus 

Dia menaklukkan maut dan dosaku 

Dia memberikan s’galanya untukku 

 

BERKAT 

Pdt : Terimalah berkat Tuhan: 

 “TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN 

menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih 

karunia; TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan 

memberi engkau damai sejahtera“. 

J : (menyanyikan HOSIANA 5x AMIN 3x). 

 

 


