
IBADAH MINGGU
MINGGU PASKAH III, 26 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. Persembahan yang terhimpun
dapat ditransfer ke rekening bank GKJ Bekasi Timur atau diserahkan
ketika kita dapat kembali beribadah di gedung gereja. Keterangan
lengkap ada di bagian akhir tata ibadah.



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

Saudaraku, agaknya di tahun inilah makna Paskah benar-
benar melekat dalam kehidupan kita. Paskah yang identik

dengan penderitaan, kerapuhan, kesendirian Kristus, 
sungguh nyata kita alami dimasa pandemi ini. Kita 

memasuki masa kerapuhan yang belum tahu di mana 
ujungnya, memasuki ruang kesunyian sebab tak ada

sapaan fisik dari saudara kita yang lain, selain untaian doa
untuk saling menguatkan di masa sengsara ini. Jika kita

hari ini memasuki Minggu Paskah ke III setelah masa 
sengsara berlalu, bukankah ini menjadi berita yang baik
bagi kita? Tak ada kesedihan, penderitaan, kesendirian, 
kerapuhan yang tak memiliki ujung. Maka, masa-masa 
berat inipun akan kita lalui. Sementara ini, berjalanlah

terus mencari kehendak Tuhan meskipun terseok. 
Pelankan ritme langkah jika memang harus, demi 

menemukan Dia. Kiranya, selubung kepedihan dalam
pikiran kita boleh tersibak, dalam perjumpaan kita

bersama Dia yang menemani perjalanan kita.



Hymn Leader (HL) : Mari bersama menyanyikan  

KJ 405 : 1-2
“Kaulah Ya Tuhan, 

Surya Hidupku”
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https://youtu.be/kx4pakQmn1Q






Ajakan Beribadah
Liturgos (L) : 

Keluargaku yang terkasih, mari memasuki
ibadah Minggu Paskah ke III ini dengan sebuah
keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita
di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti
Yesus yang menemui 2 murid-Nya dalam
perjalanan ke Emaus, Ia pun juga menemui dan
menemani kita dalam perjalanan kita.
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HL :  Mari bersama menyanyikan 

“Ada Satu Sobatku”
(dinyanyikan 2x)
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https://youtu.be/vDtM0gcUk4Y






Hukum Kasih dan Berita Anugerah
L: Ingatlah hukum kasih dalam 1 Petrus 4: 8, “Tetapi
yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang
akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali
dosa”
Mungkin kita bertanya, “mengapa saya masih bisa
memaafkan seseorang meskipun dia berulangkali
menyakiti saya?”.Semua itu karena kasih. Kasihlah
yang membuat kita selalu menyediakan ampun bagi
mereka yang menyakiti kita. Maka, mari merawat kasih
dalam kehidupan ini, agar kita dimampukan untuk
menganugerahkan pengampunan bagi mereka yang
menyakiti. (masing-masing anggota keluarga
bergiliran memohon maaf dan berkomitmen untuk
merawat kasih di tengah kehidupan keluarga lalu
Liturgos memimpin doa singkat memohon
pengampunan Tuhan)LIT
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G
I P

EM
BU

KA

https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=1pe%25204:8,9&mode=print


Doa
L : Ya Tuhan tak terbilang sudah berapa banyak
kami menyakiti-Mu, dan berulangkali pula Engkau
masih mengampuni kami yang berdosa ini.
Mampukan kami menyadari, bahwa kami ini pun
orang berdosa yang Engkau ampuni sebab kasih-
Mu yang besar bagi kami. Mampukan kami
memandang orang lain yang menyakiti kami,
seperti Engkau memandang kami yang berdosa
namun terus mengampuni kami dengan kasih
tiada henti. Tolonglah kami untuk mampu
melepaskan pengampunan. Dalam Kristus kami
memohon, Amin!
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(sesudah selesai berdoa)
Berita Anugerah
L: Kita meyakini, Tuhan yang murah hati telah

memberikan pengampunan bagi kita,
sebagaimana firman-Nya dalam, 1 Petrus 1: 18-
19, “Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah
ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang
kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan
dengan barang yang fana, bukan pula dengan
perak atau emas, melainkan dengan darah yang
mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti
darah anak domba yang tak bernoda dan tak
bercacat.” Kiranya anugerah pengampunan
Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak
dan Roh Kudus. Amin.

Semua: Amin. Syukur kepada Allah!LIT
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https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=1Ptr%25201:18-19&mode=print


HL : Mari bersama menyanyikan 

KJ 3 : 1 - 2
“Kami Puji Dengan Riang”

LIT
UR

G
I P

EM
BU

KA

https://youtu.be/_qq1cJ8Miq4






Doa Memohon Hikmat

L :  Mari kita berdoa sebelum menerima Firman Allah.

Ya Tuhan, sapalah kami yang merindukan
pengharapan dari-Mu, didiklah kami, dalam
terang kebenaran firman-Mu dan mampukanlah
kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus
kami memohon. Amin.

Semua: Amin.
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Lektor : Bacaan pertama hari ini dari 1 Petrus 1 : 17-23
(Lektor membaca bacaan pertama)
Bacaan Injil hari ini dari Lukas 24 : 13-35
(Lektor membaca bacaan Injil)
Berbahagialah setiap orang yang 
mendengarkan firman Allah dan yang 
melakukannya. Haleluya!

Semua : Haleluya! Amin.
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https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=1%2520Petrus%25201:17-23&mode=print
https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=lukas%252024:13-24,25-35*&mode=print


Video Animasi
(Untuk anak usia 1-10 thn)

Bagi keluarga dengan anak usia 1 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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https://ewarta.gkjbekasitimur.org/doc/CRTA0120200426IND.mp4


Khotbah Audio-Visual

“Kebangkitan-Nya 
Menyibakkan Selubung 

Pikiran”
Pelayan Firman:

Pdt. Ribka Evelina Pratiwi
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https://youtu.be/MG0CUFk3Hgw


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 1 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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https://youtu.be/RtkV8iaYuP4








L: Mari menghaturkan persembahan syukur kita
sembari mengingat firman-Nya dalam II Korintus 8:
2, demikian : “Selagi dicobai dengan berat dalam
pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap
dan meskipun mereka sangat miskin, namun
mereka sangat kaya dalam kemurahan.”

Mari kita menghimpun persembahan kita ke
dalam amplop ini, dan menyanyikan juga
nyanyian persembahan kita dari Betapa Hatiku (2
kali)
(masing-masing anggota keluarga memasukkan
persembahannya ke dalam amplop)
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https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=2Kor%25208:2&mode=print
https://youtu.be/uaCRVSYW5m0


“Betapa Hatiku”
(dinyanyikan 2x)
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https://youtu.be/uaCRVSYW5m0








Doa Persembahan dan Doa Syafaat

L: Mari kita berdoabersama,
Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya Engkau berkenan
menerima persembahan kami, pakailah hidup kami sebagai
alat-Mu untukmewartakan berkat-Mu dalam kehidupan sesama
kami sehingga orang lainpun juga merasakan kebaikan Tuhan
melalui kami. Saat ini pula, kami berdoa memohon pengasihan
Tuhan atas setiap bangsa yang berjuang mengatasi pandemi
dan tentu jugamengakibatkan kehidupan ekonominya terkoyak
dan berdampak pada setiap lini kehidupan masyarakatnya.
Kami berdoauntuk setiaporangdi segala negara yangberjuang
di garda terdepan untuk mengatasi pandemi. 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 ambil bagian dalam menopang mereka yang
kesusahan dan keyakinan bahwa dengan memberi, kami tak
akan kekurangan. Doa kami ini, kami akhiri dengan
menyanyikanDoaBapaKamiLIT

UR
G

I S
YU

KU
R

https://youtu.be/rW9kpRkA79g


https://youtu.be/rW9kpRkA79g

https://youtu.be/rW9kpRkA79g






HL : Mari bersama menyanyikan, 

KJ 416 : 1 - 2
“Tersembunyi Ujung Jalan”
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https://youtu.be/UATbGYcIP7k






L :  Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
SEMUA (S) : Hati kita terarah kepada Tuhan.
L : Terimalah berkat-Nya! 
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https://youtu.be/1rnxBKN4s3k
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N PERSEMBAHAN DAPAT DISAMPAIKAN DENGAN CARA2 SBB.:



IBADAH SELESAI
“TUHAN MEMBERKATI DAN MELINDUNGI KITA!”

GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI TIMUR


