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Tata Ibadah Minggu Palmaroum, 5 April 2020 

GKJ Ambarrukma 
 

 

 

01. Persiapan (Keluarga dapat mempersiapkan daun palma). 
 

02. Sabda Pengantar : Ibrani 3 : 1 - 6. 
 

03. Doa Pembukaan 

“Ya Tuhan Bapa Sorgawi Sumber Pertolongan Sejati, pada Minggu kali ini 

kami masih beribadah di rumah, sehingga kami mohon belas pengasihanMu, 

dan layakkanlah ibadah kami. Walau pun dalam suasana sedih melanda umat di 

muka bumi, kami meyakini Engkau tolong kami dengan Roh Kudus sehingga 

kami tetap bersukacita. Oleh karena itu kami menaikkan beryukur dan mohon 

kelangsungan berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.” 
 

04. Nyanyian Penyembahan: “Bersama Malaikat Di Sorga” 

“Bapak, Ibu, Saudara dan Anak-anak sekalian, mari kita mengungkapkan puji 

kemuliaan bagi Tuhan dalam Minggu Palmaroum ini dengan bersama 

mengangkat tangan dan melambaikan daun palem, diiringi dengan nyanyian 

Bersama Malaikat Di Sorga” 
 

Bersama malaikat di sorga nyanyikan kidung pujian 

Bermazmur bagiMu muliakan NamaMu Yesus, aku memujiMu 

Tanganku ku angkat padaMu masuk dalam hadiratMu 

Rasakan kasihMu ku jadi milikMu Yesus aku menyembahMu 

Hosana, Hosana, aku memujiMu Yesus 

Haleluya, Haleluya,  aku menyembahMu. 
 

05. Litani Votum dan Salam: 

Bersama Mengucapkan: 

Pertolongan kita itu ialah didalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan 

bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganNya. 

Liturgos: 

Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita  

sekalian. 

Bersama : (Menyanyikan) Amin, amin, amin. 
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06. Sabda Kasih : Filipi 2 : 1 – 4. 
 

07. Nyanyian Persiapan Pertobatan : Kidung Pujian 73 : 1 dan 2 

Hidupku penuh dosa, jalan di lembah nista  

Hati sedih dan sayu siapa menolongku? 

Bila sepanjang jalan ku dalam tangan Tuhan 

Ku dapat tenang teduh dalam tangan Yesus. 

Waktu susah hidupku Yesus dengar doaku 

Dibuangnya sedihku dihibur jiwaku 

Bila sepanjang jalan ku dalam tangan Tuhan 

Ku dapat tenang teduh dalam tangan Yesus. 
 

08. Doa Pertobatan: 

“Ya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menyadari belum 

mampu mewujudkan kehendak Tuhan melalui Rasul Paulus. Kami belum 

sepenuh hati menyatakan kasih Tuhan Yesus dengan baik dan benar, dalam 

kesatuan jemaat sebagai Tubuh Kristus maupun terhadap sesama. Kami masih 

mengedepankan keinginan pribadi, dengan segala pamrih, bahkan dalam situasi 

seperti sekarang ini, kami menyadari banyak kesalahan dan dosa yang kami 

lakukan. Kami mohon pengampunanMu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. 

Amin.” 
 

09. Sabda Anugerah dan Petunjuk Hidup Baru : Filipi 4 : 4 - 8. 
 

10. Nyanyian Sukacita : Pelengkap Kidung Jemaat 241 : 1 dan 3 

Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok namun langkahku tegap 

Bukan surya kuharapkan, kar’na surya ‘kan lenyap. 

O tiada ‘ku gelisah, akan masa menjelang; 

‘ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.  

Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang. 

Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang. 

Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok, mungkin langit ‘kan gelap. 

Tapi Dia yang berkasihan, melindungi ‘ku tetap. 

Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu, 

dipimpinNya ‘ku bertahan sampai akhir langkahku.  

Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang. 

Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang. 
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11. PEWARTAAN SABDA TUHAN 

Bacaan : Matius 21 : 1 – 11 

Thema  : “Menyambut Yesus Pembawa Keselamatan Yang Mulia” 

Tujuan  :  Kita bersuka-cita menyambut Yesus yang menurut rancangan 

Sang Bapa membawa keselamatan bagi manusia dalam 

kemuliaan sejati. 

 

12. Imam :  

a) Membacakan sabda pengantar persembahan: Roma 11 : 36 

b) Nyanyian Syukur dan Persembahan : Kidung Pujian 150 : 1 – 3 
Biar dunia tak mengerti biar pun alam sepi 

Namun jiwaku menyanyi mohon damai di hati 

Mari menyanyi puji-pujian mari membawa korban sembahan 

Agungkan nama Tuhanmu dengan segnap hatimu. 

Biar bumi menolaknya biar tempat tiada 

Namun jiwaku ku buka bagi Kristus Sang Raja 

Mari menyanyi puji-pujian mari membawa korban sembahan 

Agungkan nama Tuhanmu dengan segnap hatimu. 

Biar hatimu berdosa Kristus mau membersihkan 

Persembahkan kepadaNya hatimu dengan senang 

Mari menyanyi puji-pujian mari membawa korban sembahan 

Agungkan nama Tuhanmu dengan segnap hatimu. 
 

13. Doa Syafaat:  

“Ya Tuhan Bapa Sorgawi, pada ibadah ini kami masih mohon kelangsungan berkat untuk 

perjuangan pemerintah bangsa-bangsa dimuka bumi untuk memberantas penyakit yang 

mewabah. Tuhan berkati tenaga kesehatan, aparat keamanan dan relawan yang berjuang 

sekuat tenaga membantu korban wabah penyakit. Bagi mereka yang harus kehilangan 

nyawa, kiranya keluarganya Tuhan beri ketabahan. Bagi yang sakit kiranya Tuhan beri 

kesembuhan dengan fisik yang terus diupayakan kekuatannya.” 

“Ya Tuhan kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan 

memerlukan perhatian khusus untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya. Kiranya 

Tuhan juga berkenan memberi berkat untuk anggota keluarga sehingga setia mendampingi 

dan melayani serta mengupayakan biaya perawatan.” 

“Ya Tuhan, kami juga mohon berkat untuk orangtua kami, para warga adiyuswa. Kiranya 

Tuhan limpahi dengan kekuatan dan kesehatan khusus. Kiranya Tuhan juga memberkati 

para orangtua warga dewasa dalam kehidupan rumahtangga, pekerjaan dan wirausaha. 

Secara khusus saat ini dalam aktivitas yang terbatas, kiranya pemeliharaan dari Tuhan terus 

Tuhan nyatakan. Juga untuk anak-cucu, baik yang tinggal bersama, maupun yang berada di 

tempat jauh, kiranya Tuhan memberkati juga. Ditengah situasi terbatas, kiranya anak-cucu 

dapat memanfaatkan waktu dengan baik, dalam kebersamaan keluarga.  
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Demikian halnya dengan rencana atau kegiatan study yang diselenggarakan dengan media 

online, kiranya juga menolong anak-cucu dapat belajar dan memanfaatkan hasil teknologi 

dengan baik.” 

“Ya Tuhan, kami jua mohon berkat Tuhan dalam aktivitas kerohanian kami, yang 

sementara ini kami lakukan secara mandiri, meski kami rindu untuk dapat bersama-sama 

dalam kegiatan gerejawi. Tuhan juga memberkati kegiatan gerejawi yang dapat dilakukan 

dengan kegiatan operasional melalui media internet, termasuk administrasi dan keuangan 

gereja.” 

“Ya Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan, sebagai ungkapan syukur kepada 

Tuhan, terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami, sehingga dapat menunjang 

pelayanan dan kegiatan gereja.” 

“Demikianlah ya Tuhan pokok doa yang dapat kami panjatkan kepdaMu dan kami 

meyakini kelangsungan berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat 

Sejati. Amin.” 
 

14. Pengakuan Iman Rasuli. 
 

15. Berkat:  

Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan 

wajah-Nya, didalam Nama Yesus Kristus Sang Nabi Sejati dan dalam persekutuan dengan 

Roh Kudus. Amin. 
 

16. Nyanyian Penutup : Kidung Pujian 41 : 1 dan 2 

Jangan cemaskan hidupmu serahkan kepada Tuhan  

Segala kebutuhanmu Tuhan akan memberikan  

Asal kau percaya dengan hati tulus setia  

Engkau takkan dilepaskan kasihNya slalu dinyatakan. 

Orang mudah putus asa karna lupa Pelindungnya 

Penuh kawatir dan bimbang hingga rahmatnya menghilang 

Serahkan kehidupanmu dalam kuasa tangan Tuhan 

Ia mengatur langkahmu tak lupa membri pertolongan. 
 

 
Catatan: 

Ibadah selesai, daun palem bisa dibuat hiasan di daun pintu atau atas pintu rumah masing-

masing dan bila sudah mengering dilain kesempatan dapat dibawa ke gereja, untuk 

kepentingan Rabu Abu tahun depan. 
 


