
IBADAH MINGGU
MINGGU PASKAH VII, 24 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 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 yang sudah
dituliskan atau bisa menghubungi pengurus kelompok. Keterangan
lengkap ada di bagian akhir tata ibadah.



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

Khawatir itu lahirnya dari pikir

Sehingga hati juga terasa getir
Terlebih jika melihat pergumulan datang berganti gilir

Lalu bertanya, akankah Tuhan mampir?

Bukankah janji-Nya nyata terukir?

Pemeliharaan-Nya tentu hadir!



Hymn Leader (HL) : Mari bersama menyanyikan  

KJ 233 : 1 - 2
“Roh Kudus, Turunlah”
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https://youtu.be/N4tsqmUHtnI
https://youtu.be/N4tsqmUHtnI






Ajakan Beribadah
Liturgos (L) : 

Marilah kita memasuki ibadah Minggu
Paskah VII dengan keyakinan penuh, bahwa
dalam segala kekhawatiran kita akan kehidupan
ini, Roh-Nya senantiasa memelihara...
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HL :  Mari bersama menyanyikan 

“Jangan Takut”
(dinyanyikan 2x)
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https://youtu.be/qurr4pB7fiI
https://youtu.be/qurr4pB7fiI










Hukum Kasih dan Berita Anugerah
L: Ingatlah hukum kasih dalam Yohanes 13 : 34 - 35,

“Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama
seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula
kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian
semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah
murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi.“
Saudaraku, apa yang baru dari perintah ini?
Bukankah kita sudah sering mendengar perintah
untuk mengasihi? Ratusan kali bahkan! Para
muridpun pasti juga tidak asing dengan perintah
ini. Lalu apa yang baru?
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L : Mari kita pahami, bahwa yang dimaksudkan
sebagai “baru” bukanlah bicara soal waktu,
melainkan berhubungan dengan aspek
“kualitas”. Karenanya, ketika Yesus memberikan
perintah baru untuk saling mengasihi, Dia
sesungguhnya mengajak setiap dari kita untuk
memperbarui kualitas kita dalam mengasihi
orang lain. Lebih dalam, lebih tulus, lebih besar
lagi.
(masing-masing anggota keluarga
mengucapkan “Aku mau mengasihimu, lebih
dalam, lebih tulus dan lebih besar lagi!”.
Setelahnya, Liturgos memimpin doa singkat
memohon pengampunan Tuhan)
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Doa
L : Ya Tuhan, ampuni kami atas ketidakmampuan

kami untuk mengasihi sesama dan keluarga
kami lebih dalam, lebih tulus dan lebih besar
hari demi hari. Mampukan kami mengasihi
keluarga kami, dan sesama kami dengan
kualitas yang terbaik yang kami miliki. Seperti
Engkau yang memberikan kasih-Mu yang
terbaik bagi kami. 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 Tesalonika 5 :
23-24, “Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus,
Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah
setia, Ia juga akan menggenapinya.”
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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HL : Mari bersama menyanyikan 

NKB 34 : 1 dan 3
“SetiaMu, Tuhanku, 

Tiada Bertara”
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https://youtu.be/-JirCYc7Ulw
https://youtu.be/-JirCYc7Ulw
https://youtu.be/-JirCYc7Ulw










Doa Memohon Hikmat

L :  Mari kita berdoa sebelum menerima Firman Allah.

Ya Tuhan, sapalah kami yang hidup dalam
kekhawatiran, didiklah kami agar kami mampu
melanjutkan karya pelayanan-Mu di dunia ini,
rengkuhlah kami dalam pemeliharaan Roh-Mu.
Dalam Kristus kami memohon. Amin.

Semua: Amin.
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Lektor : Bacaan pertama hari ini dari 1 Petrus 4 : 12-14,
1 Petrus 5 : 6-11
(Lektor membaca bacaan pertama)
Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 17 : 1-11
(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=1Ptr%25204:12-14&mode=print
https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=1petrus%25205:6-11&mode=print
https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=yoh%252017:1-11&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/CRTA0120200524IND.mp4
https://ewarta.gkjbekasitimur.org/doc/CRTA0120200524IND.mp4


Khotbah Audio-Visual

“Serahkan Segala 
Khawatirmu dalam 

Pemeliharaan Roh-Nya”
Pelayan Firman:

Pdt. Ribka Evelina Pratiwi
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https://youtu.be/fn3OZIMm9ok


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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MBOK BEN

“Tuhan Yesus Setia”
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https://youtu.be/MVRedHOMFUY
https://youtu.be/MVRedHOMFUY


Pengakuan Iman Rasuli
HL : Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan 

iman kita, mari kita berdiri dan menyanyikan…

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








SOSIALISASI PERSEMBAHAN

“Mari Tetap Bersyukur”
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https://youtu.be/u6560gmCaoQ


L: Mari menghaturkan persembahan syukur kita sembari
mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 : 6-7, demikian :
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun
juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur. Damai
sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”

Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam
amplop ini, dan menyanyikan juga nyanyian
persembahan kita “Jangan Kamu Kuatir”
(masing-masing anggota keluarga memasukkan
persembahannya ke dalamamplop)
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https://youtu.be/pFvzFMzm8dE


“Jangan Kamu Khawatir”
(dinyanyikan 2 Kali)
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https://youtu.be/pFvzFMzm8dE
https://youtu.be/pFvzFMzm8dE






Doa Persembahan dan Doa Syafaat

L: Mari kita berdoa bersama,
Allah yang baik, inilah persembahan kami, kiranya Engkau
berkenan menerima persembahan kami, pakailah
persembahan ini untuk melakukan karya pelayanan,
bukan hanya bagi kami, namun bagi kehidupan sesama
kami. Tolonglah kami menjadi pelaku firman-Mu,
memegang janji pemeliharaan-Mu dalam segala khawatir
kami. Mampukan kami mengatasi khawatir kami dengan
doa yang kami naikkan dengan setia, juga dengan
melakukan hal-hal yang baik dan positif. Saat ini pula,
kami berdoa memohon pengasihan Tuhan atas setiap
bangsa yang berjuang mengatasi pandemi dan tentu
juga mengakibatkan kehidupan ekonominya terkoyak
dan berdampak pada setiap lini kehidupan
masyarakatnya. Kami berdoa untuk setiap orang di segala
negara yang berjuang di garda terdepan untuk
mengatasi pandemi.LIT
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L: 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 menyanyikan Doa Bapa Kami
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https://youtu.be/rW9kpRkA79g


https://youtu.be/rW9kpRkA79g

https://youtu.be/rW9kpRkA79g






HL : Mari bersama menyanyikan, 

NKB 201 : 1 - 2
“Di Jalan Hidupku”
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https://youtu.be/z43WT8ZxlJI
https://youtu.be/z43WT8ZxlJI










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.:
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


