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TEMA : “MEWUJUDKAN AMANAT AGUNG“ 
 
I.  PRA IBADAH 

a. Pengantar Ibadah Keluarga (dibacakan salah satu anggota keluarga sesudah semua 
berkumpul) 

Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi 

dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia 

kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, 

memelihara dan menjagai bumi dan bukan mengeksploitasi. Allah yang hadir dalam rupa 

manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkan-Nya untuk 

menyadari tugas dan tanggungjawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah 

melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya  

Mari hening sejenak ...  

b. Mari bersama menyanyikan Semesta Bernyanyi (2kali       (oleh Hymne Leader/HL) 
 

II. AJAKAN BERIBADAH 
 

L : Mari kita memasuki ibadah Minggu Trinitas ini dengan komitmen di dalam hati untuk 
meneladani Allah Trinitas yang mencipta dan menata kehidupan dan mewujudkan Amanat 
Agung-Nya 

a. Mari bersama menyanyikan, KJ 19: 1, 3 dan 5 (oleh Liturgos) 

b. Hukum Kasih dan Berita Anugerah   (oleh Liturgos) 

Ingatlah hukum kasih dalam Ulangan 6: 4-5, “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah 
kita, TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.” 

 

Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa 
dengan gambar-Nya. Manusia dijadikan wakil dan mitra-Nya di dunia, diberinya kuasa 
menguasai isi dunia. Namun dosa manusia, menjadikan manusia merusak hubungan antar 
sesama dan juga dengan sekitarnya dan gagal melakukan perintah untuk mengasihi. Saat ini, 
marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun 
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kepada Tuhan dalam doa.  (masing-masing anggota keluarga menaikkan doa pribadi, 
Liturgos memimpin doa singkat memohon pengampunan Tuhan) 

 

Doa  
Liturgos : Ya Tuhan, kami telah Engkau ciptakan sesuai gambar-Mu, namun kami tak selalu 
mampu menjadi wakil dan mitra-Mu untuk mengasihi sesama dan alam yang telah Engkau 
anugerahkan untuk kami rawat. Mampukan kami bersama keluarga kami, mengasihi sesama 
dan alam pemberian-Mu. Dalam Kristus kami memohon, Amin! 

 

(sesudah selesai berdoa). 
 

a. Berita Anugerah      (oleh Liturgos) 

Kita meyakini, Tuhan yang murah hati telah memberikan pengampunan bagi kita, 
sebagaimana firman-Nya dalam, Mazmur 116: 5-7, “TUHAN adalah pengasih dan adil, 
Allah kita penyayang. TUHAN memelihara orang-orang sederhan; aku sudah lemah, tetapi 
diselamatkan-Nya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab TUHAN telah berbuat baik 
kepadamu.” Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, 
Anak dan Roh Kudus. Amin. 

 

Semua: Amin. Syukur kepada Allah! 
 

b. Mari bersama menyanyikan,KJ 387: 1-3                              (oleh Liturgos) 
 

III. PELAYANAN SABDA 
a. Doa Memohon Hikmat     (oleh Liturgos) 

Ya Tuhan, sapalah kami yang Engkau anugerahkan tugas untuk menjadi mitra-Mu dalam 
mengupayakan kebaikan dan keteraturan. Didiklah kami, agar kami sunguh-sungguh 
dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. 
Semua : Amin. 

 

b. Pembacaan Alkitab     (oleh Lektor) 

 Bacaan pertama hari ini dari Kejadian 1: 1- 2;4a (Lektor membacakan bacaan pertama) 

 Bacaan Injil hari ini dari Matius 28: 16-20             (Lektor membaca bacaan Injil) 

Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. 
Haleluya!  
 

Semua : Haleluya! Amin. 
 

c. 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. 

d. Khotbah Audio Visual  

“Mewujudkan Amanat Agung” 

Pelayan Firman : Pdt. Ribka Evelina Pratiwi 
 



e. 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 

f. Pengakuan Iman Rasuli     (oleh Liturgos) 

Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan iman kita, mari kita berdiri dan menyanyikan   
KJ 280 – “Aku Percaya” 

III. PERSEMBAHAN       (oleh Liturgos) 

a. Dasar Persembahan 
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, dan menyanyikan juga 
nyanyian persembahan kita dari KJ 385: 1-3 
(masing-masing anggota keluarga memasukkan persembahannya ke dalam amplop) 
 
 

b. Doa Persembahan dan Doa Syafaat    (oleh Liturgos) 

Mari kita berdoa bersama, 
Mari kita berdoa bersama, 

“Allah yang baik, kami mempersembahan persembahan kami. Kuduskanlah dan pakailah 
untuk pelayanan dan kebaikan bagi sesama kami. Tolonglah kami menjadi pelaku firman-
Mu, mewujudkan Amanat Agung dari-Mu, menjadi pribadi yang menata kehidupan dan 
mengupayakan keteraturan di tengah kekacauan kondisi. Mampukan kami menghadirkan 
Kristus dalam keseharian kami, menghadirkan nilai-nilai yang Kristus ajarkan sehingga 
dengan demikian, kami membawa Engkau pada orang lain. 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. 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 

IV. LITURGI PENUTUP 

a. Hymne Leader : Mari bersama menyanyikan, KJ 246: 1 dan 3 
 

b. Berkat 

L  : Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan 
Semua : Hati kita terarah kepada Tuhan. 
L  : Terimalah berkat-Nya! (berkat disampaikan)  

https://youtu.be/rW9kpRkA79g
https://youtu.be/rW9kpRkA79g
https://youtu.be/rW9kpRkA79g
https://youtu.be/rW9kpRkA79g


 

 

 

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 

 

PERSEMBAHAN DAPAT DISAMPAIKAN DENGAN CARA
2

 SBB.: 

https://youtu.be/uLrFyAPuZJ4

