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TATA LAYAN (PANDUAN) IBADAH KELUARGA
1. Pilihlah waktu terbaik melakukan ibadah keluarga ini. Anda 

sekeluarga boleh memakai jam ibadah GKJ Bekasi Timur seba-
gaimana biasa, namun boleh juga menyepakati jam ibadahnya 
bersama anggota keluarga.

2. Sebelum mulai ibadah, pastikan semua gawai (gadget) dalam 
kondisi silent dan flight mode sehingga tidak ada notifikasi apa 
pun masuk selama beribadah. Sepakatilah bahwa semua ang-
gota keluarga harus fokus beribadah, dan tidak berinteraksi 
dengan aplikasi media sosial atau pesan jejaring selama ibadah.

3. Khotbah dalam ibadah ini disajikan dalam bentuk audio-visual. 
Unduhlah (download) terlebih dulu. Lalu sepakati satu saja gawai 
yang akan digunakan untuk bersama menyaksikan khotbah.

4. Sepakati pelayan-pelayan ibadah : siapa yang memimpin liturgi 
(L -liturgos), siapa yang memimpin nyanyian (HL -hymn leader), 
dan siapa yang membaca Alkitab (Lk -lektor). Usahakan semua 
anggota keluarga terlibat.

5. Persiapkan persembahan keluarga. Satukan dalam satu 
amplop. Persembahan yang terhimpun akan diserahkan ketika 
kita sudah kembali dapat beribadah di gedung gereja.



PENGANTAR IBADAH KELUARGA
(dibacakan salah satu anggota keluarga sesudah semua berkumpul)

Akhir-akhir ini, kita dipenuhi kegelisahan, akan virus yang
menimbulkan banyak korban. Namun dalam segala keterbatasan, kita
tetap berkumpul untuk saling menguatkan.

Mari kita mengingat, bahwa dalam situasi ini, kasih diantara kita
justru makin terjalin erat dan rekat. Di luar sana, banyak pejuang di
garda depan, mari kita doakan dan turut menjaga kesehatan.
Bersemangatlah!

Masih ada harapan! Mari kita memulai ibadah ini dengan hati yang
penuh harapan pada Allah yang baik!

Mari kita memulai ibadah ini dengan kesehatian dan rasa syukur.
Mari hening sejenak ...



Hymn Leader (HL) : Mari bersama menyanyMari bersama 
menyanyikan  KJ 10: 1-3  “Pujilah Tuhan, Sang Raja”
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Ajakan Beribadah
Liturgos (L) : 

Keluargaku yang terkasih, tetaplah
bersemangat! Dalam ibadah hari ini, melalui
tema, “Kebangkitan yang Membawa Harapan
”, kita akan diingatkan senantiasa bahwa sesulit
apapun dan semenakutkan apapun kehidupan
kita, Kristus telah menang melawan itu semua!

Kiranya, ibadah keluarga ini menjadi wujud
kesungguhan kita untuk percaya pada
harapan yang dibawa oleh kebangkitan
Kristus..
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HL :  Mari bersama menyanyikan KJ 453: 1-2 – “Yesus 
kawan yang sejati”
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Hukum Kasih dan Berita Anugerah
L : Ingatlah hukum kasih dalam Lukas 6; 27-28, “Tetapi
kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata:
Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang
membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang
mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci
kamu.”
Seringnya kita lebih sering menyimpan dendam dan
amarah daripada berdoa bagi mereka yang mencaci
kita. Seringnya juga, kita lebih mudah melontarkan
kalimat-kalimat kasar daripada mengucapkan berkat bagi
mereka yang mengutuki kita. Mungkin saja ini juga terjadi
di tengah keluarga kita sendiri. Pernah ada sakit hati
karena kalimat yang melukai, mungkin masih ada marah
yang terpendam, namun tak didoakan sehingga berakhir
menjadi dendam. Mari, bersama dengan keluarga, kita
memohon pengampunan satu sama lain dan memohon
pengampunan dari Allah
(masing-masing anggota keluarga bergiliran memohon maaf
atas kesalahannya, lalu Liturgos memimpin doa singkat mohon
Tuhan mengampuni dan melayakkan keluarga)LIT
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Doa
L : Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kiranya Engkau 

berkenan mengampuni setiap dari kami. Jika ada hati 
yang terluka di tengah keluarga, kiranya kasih-Mu yang 
lemah lembut berkenan memulihkan hati yang terluka. 
Pulihkanlah juga jika kami ternyata masih sering melukai 
keluarga kami dengan kalimat-kalimat kami. Dalam 
Kristus kami memohon. Amin.
(sesudah selesai berdoa)

Berita Anugerah
L: Kita meyakini, Tuhan yang murah hati telah memberikan 

pengampunan bagi kita, sebagaimana firman-Nya 
dalam, Roma 4: 7-8, “Berbahagialah orang yang 
diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang 
ditutupi dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang 
kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.” 
Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, 
di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.

Semua: Amin. Syukur kepada Allah!
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HL : Mari bersama menyanyikan ”’ KJ 292: 1 dan 3 –
“Tabuh Gendang ”
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Doa Memohon Hikmat

L :  Mari kita berdoa sebelum menerima Firman Allah.
“Ya Tuhan, sapalah kami yang merindukan 
pengharapan dari-Mu, dan mampukanlah kami 
untuk menebarkan pengharapan yang sama bagi 
setiap orang. Didiklah kami, dalam terang 
kebenaran firman-Mu. Amin.”

SEMUA : Amin.
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Lektor : Bacaan pertama hari ini dari Roma 8: 6-11 
(Lektor membaca bacaan pertama)
Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 11:1-45 
(Lektor membaca bacaan Injil)
Berbahagialah setiap orang yang 
mendengarkan firman Allah dan yang 
melakukannya. Hosiana!

Semua : Hosiana! Amin.
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Khotbah Audio-Visual

“Kebangkitan yang Membawa
Harapan”

Pelayan Firman:
Pdt. Johan Kristantara
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Sharing Keluarga

(masing-masing anggota keluarga secara 
bergiliran menyampaikan refleksi atau 

kesan pribadinya atas firman Tuhan yang 
telah dibaca, dan khotbah yang telah 

disampaikan oleh pendeta)
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Pengakuan Iman Rasuli
HL : Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan iman 

kita, mari menyanyikan KJ 280 – ”Aku Percaya”
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L : Mari menghaturkan persembahan syukur kita sembari
mengingat firman-Nya dalam II Korintus 8 : 14 -15,
demikian :
“Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu
mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan
mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu,
supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis; “Orang
yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan
orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan.”
Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam
amplop ini, untuk nantinya kita serahkan di gedung
gereja, setelah kita bisa kembali beribadah bersama di
sana. Kita nyanyikan juga nyanyian persembahan kita
dari KJ 439: 1-2
(masing-masing anggota keluarga memasukkan
persembahannya ke dalamamplop)
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KJ 439: 1-2 – Bila Topan K’ras Melanda Hidupmu
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Doa Persembahan dan Doa Syafaat
L :  Mari kita berdoa bersama menyampaikan persembahan ini 

kepada Tuhan sekaligus memanjatkan doa syafaat.
Tuhan kami persembahkan apa yang telah Engkau
anugerahkan bagi kami, kiranya Engkau menguduskan
dan mampukanlah kami mempersembahkan laku hidup
penuh kasih, laku hidup yang senantiasa memberi
pengharapan sebagai wujud persembahan sejati kami.
Saat ini pula, kami berdoa untuk setiap orang di segala
negara yang berjuang di garda terdepan untuk mengatasi
pandemic karena virus corona. Berkatilah tenaga medis,
berkatilah keluarga mereka dengan ketenangan batin,
limpahilah kekuatan bagi setiap pasien yang dirawat
ataupun mereka yang melakukan karantina secara
mandiri. Mampukan kami untuk mengikuti anjuran
pemerintah, mampukan kami untuk ambil bagian dalam
mencegah penyebaran virus. Doa kami ini, kami akhiri
dengan menyanyikan “Doa Bapa Kami”

SEMUA : (menyanyikan Doa Bapa Kami)LIT
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Doa Bapa Kami
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HL : Mari bersama menyanyikan, KJ 453: 3! 
(dinyanyikan 2 kali) ” Yesus Kawan yang 
Sejati”
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L :  Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
SEMUA (S) : Hati kita terarah kepada Tuhan.
L : Yakinlah masih ada harapan dan jadilah 

pembawa harapan!
S : Kiranya Tuhan menolong kami. Syukur kepada 

Allah.
L : Terpujilah Tuhan
S : Kini dan selamanya
L :  Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. 

Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan 
memberi kita kasih karunia. Tuhan mengha-
dapkan wajah-Nya kepada kita dan mem-
beri kita damai sejahtera. Amin.

S : Amin.
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IBADAH SELESAI
“TUHAN MEMBERKATI DAN MELINDUNGI KITA!”
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