
IBADAH MINGGU
MINGGU PALMA, 5 APRIL 2020

GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI TIMUR



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)

Hari ini kita memasuki Minggu Palma, tidak seperti Minggu
Palma di tahun-tahun yang lalu, tak ada tangan-tangan

terangkat dan melambaikan daun palma sambil bersorak
“Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama
Tuhan!” Di masa krisis ini, orang mungkin lebih banyak

berteriak pilu, “Tuhan kasihanilah kami!” Akan tetapi mari
kekasih-kekasih hatiku, dalam keadaan krisis ini, dengan
segenap harapan akan datangnya Dia akan yang akan
mengalahkan maut, meskipun tanpa daun palma, kita

tetap bersorak lantang….
semua bersorak, “Hosana! Hosana! Hosana! Diberkatilah

Dia yang datang dalam nama Tuhan!”



Hymn Leader (HL) : Mari bersama menyanyikan  

KJ 161: 1-2
“Segala Kemuliaan”
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Ajakan Beribadah
Liturgos (L) : 

Minggu Palma adalah Minggu di mana
kita mengenang masuknya Yesus ke kota
Yerusalem sebelum Dia disalibkan. Yesus,
dengan penuh kesadaran masuk ke sebuah
kota yang di dalamnya Dia akan menjalani
masa paling krisis dalam kehidupan-Nya. Dia
tak datang dengan keangkuhan, lihatlah Dia
menaiki keledai dan bukan kuda perang! Itu
menandakan bahwa masa krisis yang akan Dia
jalani, Dia sambut dengan ber-kenosis atau
pengosongan diri atas kehendak diri sendiri dan
sepenuhnya menerima kehendak Allah.
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Ajakan Beribadah
Liturgos (L) : 

Sikap Yesus yang berkenosis di masa krisis
itulah yang akan kita hayati dalam tema
ibadah keluarga kita hari ini. Kiranya, seluruh
ibadah keluarga hari ini akan menolong kita
untuk memiliki sikap yang benar dalam
menghadapi masa krisis ini.
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HL :  Mari bersama menyanyikan 

“Ke Dalam Tangan Bapa
(In Manus Tuas Pater)”

Dinyanyikan 5x
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Ke dalam tangan Bapa
Aku serahkan hidupku
Ke dalam tangan Bapa
Aku serahkan hidupku



Hukum Kasih dan Berita Anugerah
L : Ingatlah hukum kasih dalam Yohanes 15: 17, “Inilah
perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.”

Dalam menjalani kehidupan keluarga, betapa tidak
mudahnya untuk menunjukkan kasih dalam bentuk
perendahan hati dan diri. Bisa jadi, karena ego,
seorang merasa lebih banyak berkorban untuk
keluarga, merasa lebih banyak melakukan sesuatu
bagi keluarga sehingga alih-alih menghargai apa
yang orang lain kerjakan, kita lebih sering menuntut
untuk dihargai dan dimengerti. Mari, bersama
dengan keluarga, kita memohon pengampunan
satu sama lain dan memohon pengampunan dari
Allah. (masing-masing anggota keluarga bergiliran memohon
maaf atas kesombongan, atas keinginan untuk selalu dihargai
dan dipahami dan berkomitmen untuk saling merendahkan hati
dan diri dan mengesampingkan ego untuk selalu menuntut
dihargai, lalu Liturgos memimpin doa singkat memohon
pengampunan Tuhan)LIT
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Doa
L : Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kiranya Engkau 

berkenan mengampuni setiap dari kami. Ampuni 
kami jika di dalam kehidupan keluarga kami, kami 
lebih sering mengedepankan ego alih-alih 
merendahkan hati dan diri kami. Tolonglah kami 
sekeluarga, di masa krisis ini kami dimampukan 
untuk meneladani Yesus yang mengosongkan diri-
Nya, mengesampingkan kehendak-Nya demi 
memenuhi kehendak Bapa. Demikianlah kami 
sekeluarga rindu untuk mengesampingkan ego 
kami dan menjadikan kehendak Allah sebagai 
dasar kehidupan keluarga kami. Dalam Kristus 
kami memohon. Amin.

(sesudah selesai berdoa)
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Berita Anugerah
L: Kita meyakini, Tuhan yang murah hati telah 

memberikan pengampunan bagi kita, 
sebagaimana firman-Nya dalam, 1 Yohanes 4: 10, 
“Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi 
Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan 
yang telah mengutus Anak-Nya sebagai 
pendamaian bagi dosa-dosa kita.” 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 

NKB 128 : 1 & 3
“’Kuberserah Kepada

Allahku”
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Doa Memohon Hikmat

L :  Mari kita berdoa sebelum menerima Firman Allah.

Ya Tuhan, sapalah kami yang seringkali
mengedepankan ego terlebih di masa krisis ini. 
Mampukanlah kami untuk mengosongkan diri 
kami, meletakkan segala kehendak kami di 
bawah kehendak-Mu yang baik. Didiklah kami, 
dalam terang kebenaran firman-Mu. Amin.

Semua: Amin.
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Lektor : Bacaan pertama hari ini dari Filipi 2 : 5-11 
(Lektor membaca bacaan pertama)
Bacaan Injil hari ini dari Matius 21 :1-11
(Lektor membaca bacaan Injil)
Berbahagialah setiap orang yang 
mendengarkan firman Allah dan yang 
melakukannya. Hosiana!

Semua : Hosiana! Amin.
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Video Animasi
(Untuk anak usia 3-10 thn)

Bagi keluarga dengan anak usia 3 sampai 10 
tahun, dianjurkan untuk terlebih dahulu 

menonton video animasi yang disediakan bagi 
anak-anak sebelum mendengarkan khotbah 
yang disampaikan Pelayan Firman. Agar, baik 

anak ataupun orangtuanya, mendapatkan 
pesan Alkitab yang bisa dihayati bersama.
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Khotbah Audio-Visual

“Berkenosis di Masa Krisis”
Pelayan Firman:

Pdt. Ribka Evelina Pratiwi
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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.
Bagi keluarga dengan anak usia 3 sampai 10 

tahun, dianjurkan juga memberi kesempatan 
bagi anak-anaknya untuk membuat aktivitas 

sesuai dengan firman Tuhan yang sudah 
disampaikan)LIT
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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 Mazmur 52 :
11, demikian :
“Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-
lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak;
karena nama-Mu baik, aku hendak
memasyhurkannya di depan orang-orang yang
Kaukasihi!.”
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 363 : 1-2
(masing-masing anggota keluarga memasukkan
persembahannya ke dalam amplop)
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KJ 363: 1-2 –
“Bagi Yesus Kuserahkan”
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Doa Persembahan dan Doa Syafaat
L :  Mari kita berdoa bersama, Tuhan kami persembahkan apa 

yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, kiranya 
Engkau menguduskan dan mampukanlah kami 
mempersembahkan laku hidup penuh kerendahan hati 
dan diri 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. Kami berdoa bagi setiap ilmuwan yang berjuang 
untuk menemukan anti virus atau obat untuk mengatasi 
virus iniMampukan kami untuk mengikuti anjuran 
pemerintah, dengan ambil bagian dalam mencegah 
penyebaran virus. Doa kami ini, kami akhiri dengan 
menyanyikan “Doa Bapa Kami”

SEMUA : (menyanyikan Doa Bapa Kami)
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HL : Mari bersama menyanyikan, 

”Jangan Kamu Kuatir”

LIT
UR

G
I P

EN
UT

UP



Jangan kamu kuatir
burung di udara Dia p’lihara.

Jangan kamu kuatir
bunga di padang Dia hiasi.

Jangan kamu kuatir,
apa yang kau makan, minum, pakai.

Jangan kamu kuatir,
Bapa di sorga mem’lihara.



Aku tidak kuatir
burung di udara Dia p’lihara.

Aku tidak kuatir
bunga di padang Dia hiasi.

Aku tidak kuatir,
apa yang kumakan, minum, pakai.

Aku tidak kuatir,
Bapa di sorga mem’lihara.



L :  Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
SEMUA (S) : Hati kita terarah kepada Tuhan.
L : Rendahkanlah hati dan dirimu!
S : Kami merendahkan hati dan diri kami
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!”

GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI TIMUR


