
IBADAH MINGGU
MINGGU BIASA, 14 JUNI 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)

Hari ini kita memasuki masa “Minggu Biasa” dalam
tahun kalender gerejawi. Minggu Biasa bukan berarti
Minggu yang tidak penting. Justru hal-hal yang biasa
lah yang menjaga kehidupan kita tetap berlangsung
dengan baik. Angin yang bertiup sepoi-sepoi, detak
jantung yang berdenyut teratur, siang dan malam
yang berganti secara tetap, itulah tanda-tanda
bahwa segala sesuatu baik-baik saja.

Allah hadir dalam segala yang biasa, tetap, dan
teratur. Setiap hari dalam hidup kita adalah harinya
Tuhan. Mari hening sejenak ...



Hymn Leader (HL) : Mari bersama menyanyikan  

“Hari Ini Harinya Tuhan”
(dinyanyikan 3x)
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https://youtu.be/yI_HhNgPZRg
https://youtu.be/yI_HhNgPZRg




Ajakan Beribadah
Liturgos (L) : 

Mari kita memulai ibadah pada hari Minggu
ini dengan komitmen di dalam hati untuk tetap
bersandar pada belas kasih Allah. Walau derita
kadang mendera, kehadiran-Nya senantiasa
beserta. Kesetiaan-Nya yang merahmati umat
manusia kiranya menginspirasi kita untuk juga
berbagi rahmat bagi sesama yang menderita.

Kiranya hidup kita terisi penuh senantiasa
oleh anugerah-Nya. Agar citra kasih Allah nyata
bagi sesama, dan nama-Nya dimuliakan.
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HL : Mari bersama menyanyikan 

KJ 466a : 1, 3 & 5
“Ya Tuhan Isi Hidupku”
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https://youtu.be/4SAqGU_3zxM
https://youtu.be/4SAqGU_3zxM








Hukum Kasih dan Berita Anugerah
L : Ingatlah hukum kasih dalam Yakobus 2 : 8,

“Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum
utama yang tertulis dalam Kitab Suci: "Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", kamu
berbuat baik.“
Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menga-

sihi-Nya melebihi diri sendiri dan sesama kita. Karena
itulah kasih kita kepada sesama merupakan bukti
kasih kita kepada Allah. Walau demikian, kita sadar
bahwa untuk mengasihi sesama pun, kita sering kali
gagal. Mari kita mohon pengampunan-Nya dalam
doa pribadi kita.
(masing-masing anggota keluarga menaikkan doa
pribadi memohon pengampunan Tuhan. Sesudah-
nya, Liturgos memimpin doa singkat)
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Doa
L : Ya Tuhan, dengarkanlah doa penyesalan kami

pribadi lepas pribadi. Kami menyadari, sikap
dan rasa egois kami kerap kali menjauhkan
kami dari sesama. Ketika melihat penderitaan
sesama, kami bersikap tak acuh, menganggap
masalah sesama bukanlah urusan kami.
Padahal Engkau selalu peduli dengan derita
kami dari hari ke hari. Ampunilah kami yang
gagal meneladani belas kasih-Mu itu. Dalam
Kristus kami mohon.

SEMUA : Amin.
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(sesudah selesai berdoa)
Berita Anugerah
L : Karya penebusan Allah memulihkan manusia

yang menanggung derita karena dosa.
Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus
dalam Roma 3 : 23 - 24, “Karena semua orang
telah berbuat dosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah
dibenarkan dengan cuma-cuma karena pene-
busan dalam Kristus Yesus.”

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 376 : 1, 3, 4
“Ikut Dikau Saja, Tuhan”
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https://youtu.be/VpvzgXdKSEM
https://youtu.be/VpvzgXdKSEM








Doa Memohon Hikmat

L :  Mari kita berdoa sebelum menerima Firman Allah.

Firman-Mu sajalah, ya Tuhan, yang memberi
ajaran, didikan, teladan, dan kedamaian
dalam diri kami. Di tengah rupa-rupa derita,
firman-Mu menyatakan bahwa belas kasih-Mu
selalu nyata. Kami menyambut sabda-Mu
dalam Kristus Yesus, Juruselamat Dunia.

Semua: Amin.
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Lektor : Bacaan pertama hari ini dari Roma 5 : 1 - 8
(Lektor membaca bacaan pertama)
Bacaan Injil hari ini dari Matius 9 : 35 - 10 : 8
(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=Roma%25205%2520:%25201-8&mode=print
https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=Roma%25205%2520:%25201-8&mode=print
https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=matius%25209:35-10:8&mode=print
https://alkitab.sabda.org/passage.php%3Fpassage=matius%25209:35-10:8&mode=print
https://youtu.be/z-BuGtb94mE


Bagi keluarga dengan anak usia 1 sampai 10 
tahun, dianjurkan untuk memakai liturgi Ibadah

Anak yang sudah tersedia mulai hari ini.
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Khotbah Audio-Visual

“Derita Manusia Dan Belas 
Kasihan Allah”

Pelayan Firman:
Pdt. Johan Kristantara
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https://youtu.be/H4vgZvIV1_c


Sharing Keluarga
(keluarga mendiskusikan firman Tuhan dan

khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta)
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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/wfzsLJh8ctw
https://youtu.be/wfzsLJh8ctw








L: Mari ungkapkan rasa syukur kita dengan meng-
himpun persembahan, seraya mengingat selalu
firman Allah dalam Mazmur 50 : 14, demikian :

“Persembahkanlah syukur sebagai korban
kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada
Yang Mahatinggi!”

Mari kita menghimpun persembahan dan mengi-
dungkan nyanyian persembahan kita dari KJ 363
: 1-2 “Bagi Yesus Kuserahkan”
(Keluarga menghimpun persembahan, baik
persembahan mingguan, bulanan, dan PPPG)
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HL : Mari bersama menyanyikan 

KJ 363 : 1 - 2
“Bagi Yesus Kuserahkan”
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https://youtu.be/vZsaYGcew9U
https://youtu.be/vZsaYGcew9U






Doa Persembahan dan Doa Syafaat

L: Mari kita berdoa bersama,
“Ya Bapa yang setia, persembahan ini kami himpun
sebagai ungkapan syukur atas belas kasih-Mu di
tengah hidup kami. Mampukanlah kami senantiasa
bersyukur baik dalam suka maupun duka. Berkati
gereja-Mu yang mengelola persembahan ini untuk
menjalankan kehidupan jemaat dan melayani sesama.
Tolonglah gereja kami untuk selalu peduli pada pen-
deritaan sesama. Mampukanlah kami berbagi, me-
wujudkan solidaritas, dan berkarya bagi sesama.
Ya Bapa, mampukanlah masyarakat kami berdisiplin
membangun cara hidup dalam kenormalan yang baru.
Kami berdoa, kiranya kasih-Mu menyembuhkan yang
sakit, menguatkan yang lemah, dan menyertai yang
berjuang. Berkatilah keluarga kami yang mengandal-
kan senantiasa pertolongan-Mu. Syukur bagi-Mu, ya
Bapa. Doa kami ini, kami akhiri dengan menyanyikan
Doa Bapa KamiLIT
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https://youtu.be/ZzDxQC5QTBQ


https://youtu.be/ZzDxQC5QTBQ







HL : Mari bersama menyanyikan, 

KJ 375 (2x)
“Saya Mau Ikut Yesus”
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https://youtu.be/QRptNadaBhI
https://youtu.be/QRptNadaBhI




L :  Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
SEMUA (S) : Hati kita terarah kepada Tuhan.
L : Terimalah berkat-Nya! 
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https://youtu.be/O60vQeSb_D4


PERKENALAN MAHASISWA

Program Kemitraan
Masyarakat (PKM)/ 

Collegium Pastoral (CP) 
secara Virtual 

Mahasiswa STFT Jakarta
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https://youtu.be/4ZVpoLQxrWE
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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


