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Persiapan Ibadah 

 Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga untuk 

terlibat dalam liturgi. 

 Setiap keluarga mengambil saat teduh…. 

Panggilan Beribadah 

Ayah :  Masih dalam semangat merayakan Paskah di Minggu II Sesudah 

Paskah ini, adalah tanda syukur kita atas kebangkitan Kristus. 

Semangat kita tidak boleh pudar, sekalipun wabah virus Corona 

masih melanda dunia, Ucapan syukur harus terus kita nyatakan 

sebagai bukti iman kita bahwa dalam segala hal ucapan syukur 

adalah panggilan hidup orang percaya.  

Kita percaya bahwa Kristus sebagai sulung kebangkitan, akan 

membaharui kehidupan yang telah porak-poranda karena Covid-19 

ini. Ia sebagai Kepala Gereja tidak akan membiarkan umatNya 

tinggal tetap dalam duka nestapa. Ia dalam kuasaNya akan 

memberikan kelegaan. 

Mari berdiri menyatakan kesediaan kita untuk menghampiri 

kekudusanNya dengan pujian. 

Nyanyian: KJ 178:1, 2 “Kar‟na Kasih-Nya Padaku” do=bes 3/4 MM ± 150 

Kar‟na kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia; 

Ia t‟lah memb‟ri hidup-Nya gantiku yang bercela. 

Reff:  O, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya! 

Kasih Jurus‟lamat dunia menebus manusia. 

Dengan sabar dan hikmatNya, Yesus pimpin hidupku;  

Firman dan kebenaranNya, itulah peganganku. 

DOA PEMBUKAAN 

Ayah   : Sungguh besar kasih Tuhan.. tak terselami oleh dangkalnya pikiran 

manusia. Di tengah kepongahan hati mencari makna hidup, kami 

lupa mengingat betapa Allah mengasihi dunia ini. Dalam 

kebuntuan akal budi, kami bertanya masihkah Allah mengasihi 

manusia di tengah wabah penyakit yang melanda dunia? Namun 

kita lupa bertanya, apakah kita melihat kehadiran Allah dalam 

keseharian hidup kita?  



3 

 

Semua  : Tolong kami Tuhan, agar dalam iman kami melihat kehadiran-Mu 

setiap hari di hidup kami. 

Ibu   : Kelembutan tidak identik dengan kelemahan, karena dalam 

kelembutan kekerasan dikalahkan-Nya… Dalam kelembutan kasih-

Nya kita berharap ada pengampunan, namun, mari kita bertanya, 

apakah kasih Allah juga melembutkan hati kita terhadap sesama ? 

Agt Kel  : Tolong kami Tuhan, agar memiliki kelembutan hati terhadap orang 

lain. 

Anak  : Kasih yang tak menuntut balas diberikan Papa Mama dalam     

ketulusan, seperti Kasih Kristus bagi jemaatNya. Sebagai  buah cinta 

mereka, kami tumbuh dalam doa dan pengharapan. Namun 

seringkali sikap dan prilaku kami menjadi kepahitan bagi mereka. 

Semua : Tolong kami Tuhan, agar hidup kami menjadi sumber sukacita bagi 

keluarga dan bagi kemuliaan nama-Mu.  Amin 

Nyanyian : KJ. 37a : 1, 3  “Batu Karang Yang Teguh”  do = bes  3 ketuk 

Batu Karang yang teguh,  

Kau tempat ku berteduh 

Kar‟na dosaku berat  

dan kuasanya menyesak,  

Oh, bersihkan diriku  

oleh darah lambungMu 

Tiada lain kupegang 

Hanya salib dan iman; 

Dalam kehampaanku 

Kudambakan rahmatMu 

Tanpa Dikau, Tuhanku, 

Takkan hidup jiwaku. 

           (duduk) 

NATS PEMBIMBING 

Ayah :  “Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh
 
 dan 

tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan 

Injil.” (Kolose 1 : 23) 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

 DOA MOHON ROH KUDUS ( Seorang Anak) 

 PEMBACAAN ALKITAB (Seorang Anak) 

 

Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Keluaran 7 

: 7-13 yang mengatakan ...  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang mendengar 

Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!     

duduk 

KHOTBAH          

…  saat teduh … 

Jawaban Umat         

Nyanyian : GB 245 : 1, 2  “Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan”  

Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

Dengan cara ajaib „ku disentuh-Nya 

Giranglah hatiku walau aku cemas 

„Ku disentuh oleh kasih-Nya 

Refr 

Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 

Lebih besar dari kasih yang dunia beri 

Seluruh hidupku „ku memuji Tuhan; 

„Ku disentuh oleh kasih-Nya  

Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

Bagiku nyatalah dalam firman-Nya 

S‟lamanya „ku tetap berpegang pada-Nya 

„Ku disentuh oleh kasih-Nya Refr 

PENGAKUAN IMAN             (berdiri) 

Ayah : Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu mari kita 

memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan 

Pengkuan Iman Rasuli.  

Semua : Aku percaya………………..           (duduk) 
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 DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi KK.756) 

 Berdoa bagi upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona serta upaya 

menyembuhkan mereka yang dirawat. 

 Berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien 

maupun yang terinfeksi dan mengisolasi diri. Juga semua pihak  terkait yang 

menangani TNI POLRI, Pegawai RS, Supir Ambulance, Petugas pemakaman dll 

 Berdoa bagi keluarga-keluarga yang berdukacita serta mereka yang dalam masa 

isolasi di rumah agar segera sembuh. 

 Berdoa bagi warga jemaat Abraham yang bekerja, yang studi dan membutuhkan 

bantuan serta mereka yang bersukacita karena ulang tahun dan berkat Tuhan 

yang melimpah 

 Komandan Grup 1 Kopassus dan jajarannya dalam mengemban tugas 

 Prajurit Kopassus yang adalah warga jemaat yang saat ini bertugas di berbagai 

daerah. 

 Berdoa bagi hal-hal lain yang penting didoakan. 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 

 AJAKAN MEMBERI 
 

Anak Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan 

dengan mengingat Surat 2 Korintus 8 : 12 ”Sebab jika kamu rela untuk 

memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberiaanmu itu 

berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada 

padamu." 

(Seorang anak memimpin doa persembahan keluarga) 

NYANYIAN:  KJ 450 : 1 dan 2 “Hidup Kita Yang Benar” do=bes    4 Ketuk 

1. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, 

Dalam Kristus bergemar: jangalah tekebur. 

Refr:  Dalam susah pun senang; dalam segala hal 

Aku bermazmur  dan ucap syukur; itu kehendakNya 

2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, 

Aku akan bersyukur kepada Tuhanku. 
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 DOA SYUKUR 

Anak  Mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang 

terkumpul: 

 Tuhan kami percaya atas berkat-berkatMu yang membuat kami dapat 

memberi bagi karya pelayanan dan kesaksian di tengah jemaatMu. 

Kuduskanlah ya Tuhan, semua yang kami beri dan ajar kami untuk 

selalu bersyukur bahwa kasih setiaMu selamanya hadir dalam hidup 

kami. Demi nama Tuhan Yesus, Sumber berkat. Amin. 

PENGUTUSAN                   (berdiri) 

Ayah  : Dalam kemuliaan Kristus Kepala  gereja, mari melangkah bergandeng  

hati bersama Dia. Di tangah badai yang belum mereda, jangan hilang  

harap pada Allah, sebab Ia telah memperdamaikan yang di sorga dan  

di bumi oleh darah salib Kristus.  

Semua : Kami menaruh harapan pada Kristus yang bangkit 

NYANYIAN : KJ 340 : 1,2 “Hai Bangkit Bagi Yesus”   do= bes   4 ketuk. 

Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibNya! 

Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. 

Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah,  

Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. 

Hai bangkit bagi Yesus, Dengar panggilanNya ! 

Hadapilah tantangan,  hariNya inilah ! 

dan biar tak terbilang pasukan kuasa g‟lap, 

semakin berbahaya semakin kau tegap. 

BERKAT  

Ayah :  Hiduplah dalam pengharapan pada Kristus yang senantiasa menyertai, 

memberkati dan membaharui. Lanjutkan dan wujudkan tugas 

panggilanmu dalam semangat kebangkitan Kristus sambil mengingat 

berharap :  

“Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala 

sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan 

Roh Kudus
 
 kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan” Amin 

Nyanyian : KJ 478a „Amin‟ do=f 2/4 MM ± 52 

 Amin  --  Amin  --  Amin                           (duduk) 


