
IBADAH MINGGU
MINGGU PASKAH VI, 17 MEI 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
sebagaimana 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 masuk
selama beribadah. Sepakati bahwa semua anggota keluarga harus
fokus beribadah, dan tidak berinteraksi dengan aplikasi media sosial
atau pesan jejaring selama ibadah.

3. Khotbah disajikan dalam bentuk audio-visual melalui kanal YouTube.
Persiapkanlah terlebih dulu, agar ketika waktunya khotbah ditampil-
kan, tidak ada kendala untuk menyaksikannya.

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 dapat ditransfer
ke rekening bank GKJ Bekasi Timur dan/atau diserahkan secara
tunai melalui Pengurus Kelompok atau Penatua/Diaken. Keterangan
lengkap ada di bagian akhir tata ibadah.



PENGANTAR IBADAH KELUARGA
(dibacakan oleh Liturgos sesudah semua berkumpul)

Kehidupan seorang Kristen tidak dijalani hanya
dengan senang dan tawa gembira. Sebagai-
mana Kristus menjalani penderitaan, kita pun
tidak jarang mengalaminya. Wabah yang kita
harus lewati saat ini, misalnya, adalah salah satu
wujud penderitaan yang terpaksa harus kita
tanggung. Tapi jangan pernah lupa, Roh-Nya
selalu ada, menghibur dan memberi pertolong-
an di setiap langkah hidup kita. Ibadah ini meng-
ajak kita menghayati pertolongan-Nya.
Mari hening sejenak ...



Hymn Leader (HL) : Mari bersama menyanyikan  

KJ 384 : 1-3
“Allah Bapa Melindungi”

LIT
UR

G
I P

EM
BU

KA

https://youtu.be/rZYfbqN-Tu0
https://youtu.be/rZYfbqN-Tu0








Ajakan Beribadah
Liturgos (L) : 

Dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, kita
mengingat janji Kristus bahwa Allah mengaru-
niakan Penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus –
yang menyertai kita selama-lamanya. Kita tidak
sendirian menjalani jerih dan juang di dalam
dunia, karena Roh-Nya beserta.

Bahkan jika kita harus menanggung derita,
Roh-Nya yang ada di dalam kita akan meno-
long, menghibur, dan menguatkan. Penderita-
an memang akan tetap ada. Tapi Roh-Nya beri
pertolongan. Sukacita akan tetap hadir, bila
Roh Allah ada di dalam kita!
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HL :  Mari ungkapkan kesaksian kita, bahwa Roh-Nya 
ada di dalam kita, dengan menyanyikan:

“Bila Roh Allah
Ada di Dalamku”

(dinyanyikan 2x)
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https://youtu.be/NoX9H2NWuZc
https://youtu.be/NoX9H2NWuZc




Hukum Kasih dan Berita Anugerah
L : Terimalah tuntunan hidup Kristen, yaitu Hukum Kasih,

dari Lukas 10:25-28, Pada suatu kali berdirilah seorang
ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: "Guru, apa
yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang
kekal?" Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis
dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di sana?“
Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap
akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri.“ Kata Yesus kepadanya: "Jawabmu itu
benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan
hidup.“ Mari nyatakan kasih satu sama lain kepada
anggota-anggota keluarga kita dengan saling meng-
ucapkan, “Aku mengasihimu.”
(masing-masing anggota keluarga secara bergantian
mengucapkan, “Aku mengasihimu.” dengan tulus dan
sepenuh hati. Sesudahnya liturgos memanjatkan doa)LIT
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Doa Penyesalan dan Permohonan
L : Himpitan kesesakan dan penderitaan kerap mem-
buat kami lalai mengasihi, ya Allah. Hingga kami
pun lalai menolong sesama yang juga dalam
himpitan penderitaan dan pergumulan. Ya Bapa ...

Semua : Ampunilah kami
L :Dengan dalih bahwa hidup kami sendiri sudah
begitu berat, kami pun menjadi pribadi yang
miskin kepedulian bagi sesama. Ya Kristus ...

Semua : Ampunilah kami
L : Ajarlah kami yang haus kasih ini, untuk memuas-
kan dahaga kasih sesama kami. Mampukanlah
kami yang lapar cinta ini untuk mengenyangkan
sesama dengan cinta. Ya Roh Kudus ...

Semua : Tolonglah kami. Amin.LIT
UR

G
I P

EM
BU

KA



(sesudah selesai berdoa)

Berita Anugerah
L: Pemazmur merefleksikan kemurahan dan perto-
longan Tuhan dalam hidupnya, demikian:
“Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung;
dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadi-
kan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan
kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap.”
(Mazmur 121 : 1-3)
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 

PKJ 58 : 1-3
“Semua yang Tercipta”

LIT
UR

G
I P

EM
BU

KA

https://youtu.be/X9W2TARLHaE
https://youtu.be/X9W2TARLHaE








Doa Memohon Hikmat Allah

L : Mari kita mohon hikmat Allah untuk memahami
Sabda-Nya.

Ya Roh Kudus, Sang Penolong, terangilah batin
kami untuk memahami kehendak Allah melalui
Alkitab. Kiranya hikmat Allah memampukan kami
memahami dan melakukannya. Di dalam suka-
cita dan syukur, kami menyambut sabda-Mu.

Semua : Amin.
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Lektor : Bacaan pertama hari ini dari 
1 Petrus 3:13-22
(Lektor membaca bacaan pertama)
Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 14:15-21
(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%25203:13-22&mode=print
https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=Yoh%252014:15-21&mode=print
https://youtu.be/hMff3m3J2WQ


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/CRTA0120200517IND.mp4


Khotbah Audio-Visual

“Menderita, Tapi Roh-Nya 
Beri Pertolongan”

Pelayan Firman:
Pdt. Johan Kristantara
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https://youtu.be/zjLw5JpASlc


Sharing Keluarga
(keluarga mendiskusikan firman Tuhan dan

khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta)

Pertanyaan yang bisa didiskusikan :
“Apa saja bukti pertolongan Roh Kudus yang 

sudah dirasakan dalam hidup berkeluarga?”

* * *
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)
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Pengakuan Iman Rasuli
HL : Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita 

ungkapkan pengakuan iman kita, dengan menyanyikan 

KJ 280
”Aku Percaya”
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https://youtu.be/RtkV8iaYuP4
https://youtu.be/RtkV8iaYuP4








L: Mari menghimpun persembahan syukur dengan
mengingat pertolongan-Nya yang selalu memelihara
hidup kita. Firman Allah dalam Ibrani 13:5-6, demikian:
“Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukup-
kanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak
akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak
akan meninggalkan engkau.“ Sebab itu dengan
yakin kita dapat berkata: "Tuhan adalah Penolongku.
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan
manusia terhadap aku?"”
Mari kita menghimpun persembahan, dan melan-
tunkan nyanyian syukur kita, KJ 291:1, 2, dan 4, “Mari
Bersyukur Semua”
(Keluarga menghimpun persembahan, baik persem-
bahan mingguan, bulanan, PPPG, maupun persem-
bahan Aksi PuasaMasa Raya Paskah 2020)LIT
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https://youtu.be/ip9bpeTMq1k


KJ 291 : 1, 2, dan 4
“Mari Bersyukur Semua”

LIT
UR

G
I S

YU
KU

R

https://youtu.be/ip9bpeTMq1k
https://youtu.be/ip9bpeTMq1k








Doa Persembahan dan Syafaat
L: Mari kita berdoa bersama,

“Ya Bapa, persembahan ini kami himpun sebagai ungkap-
an syukur atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Mampu-
kanlah kami senantiasa bersyukur di dalam segala perkara –
baik suka maupun duka. Berkati gereja-Mu yang mendaya-
gunakan persembahan ini untuk mengelola jemaat dan
melayankan kasih bagi sesama.
Di tengah pandemi ini, kami menyandarkan pengharap-

an kami pada tangan-Mu yang selalu menolong. Rahmat-
Mu kiranya tercurah atas dunia yang sedang menderita.
Kiranya kesepenanggungan yang kami rasakan di tengah
wabah ini menjadikan kami berlaku sebagai penolong bagi
sesama, sahabat dalam derita, dan saudara dalam ke-
sukaran. Kiranya kasih-Mu menyembuhkan yang sakit dan
menguatkan yang berjuang. Berkatilah pula keluarga kami
yang bersandar semata-mata hanya pada pertolongan
Roh Kudus-Mu. Syukur kami bagi-Mu, ya Bapa.
Doa ini,kami akhiri denganmenyanyikan “Doa Bapa Kami”LIT
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https://youtu.be/rW9kpRkA79g


https://youtu.be/rW9kpRkA79g

https://youtu.be/rW9kpRkA79g






HL : Mari bersama menyanyikan, 

“Kudaki-daki
(Yesus Besertaku)”

(dinyanyikan 2x)
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https://youtu.be/ooXP4A1nn2s
https://youtu.be/ooXP4A1nn2s










Di kanan Kau ada
Di kiri Kau ada

Di atas dan di bawah Kau ada



Di suka Kau ada
Di dukaku Kau ada

Karna Engkau Yesusku



L :  Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
S : Hati kita terarah kepada Tuhan.
L : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah

memanggil kita dalam Kristus kepada kemuli-
aan-Nya yang kekal, akan melengkapi, me-
neguhkan, menguatkan, dan mengokohkan
kita, sesudah kita menderita seketika lamanya.

S : Ialah yang empunya kuasa sampai selama-
lamanya!

L : Terimalah berkat-Nya! 
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https://youtu.be/uLrFyAPuZJ4
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N PERSEMBAHAN DAPAT DISAMPAIKAN DENGAN CARA2 SBB.:
PERSEMBAHAN MINGGUAN dapat dihimpun dalam satu amplop
saja dan nantinya bisa dikumpulkan setiap 2 minggu sekali
dengan menghubungi pengurus kelompok masing-masing.
Atau dapat juga ditransfer ke rekening Bank Mandiri no. rek.
156.00118763.41 a/n. GKJ Bekasi Timur. Untuk persembahan
mingguan, tidak perlu diinformasikan kepada sekretariat gereja.

PERSEMBAHAN BULANAN dapat disampaikan melalui transfer
bank ke rekening Bank Mandiri no. rek. 156.00118763.41 a/n.
GKJ Bekasi Timur. Khusus untuk persembahan bulanan ini, kami
mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan menginformasikannya ke
sekretariat gereja di no. tlp. (021) 88356796.

AMPLOP AKSI PUASA MASA RAYA PASKAH 2020 dapat
disampaikan melalui transfer bank ke rekening Bank Mandiri
no. rek. 156.00118763.41 a/n. GKJ Bekasi Timur mulai minggu ini
dan minggu depan. Untuk persembahan ini, tidak perlu
diinformasikan ke sekretariat gereja.

PERSEMBAHAN PPPG (KARTU BIRU) dapat disampaikan melalui
transfer bank ke rekening Bank Mandiri no. rek. 156.00118763.33
a/n. GKJ Bekasi Timur. Khusus untuk persembahan PPPG (Kartu
Biru) ini, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan menginfor-
masikannya ke sekretariat gereja di no. tlp. (021) 88356796



IBADAH SELESAI
“TUHAN MEMBERKATI DAN MELINDUNGI KITA!”

GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI TIMUR


