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Kerendahan Hati

dan 

Ketaatan



Saat Teduh

Liturgos : 

“Mari kita siapkan hati kita dengan saat

teduh diiringi lagu Mari Lihatlah Hari 

Terkelam”

(klik link dibawah ini)

https://drive.google.com/file/d/1CQnh4
4FDsfyr9uyxQFSxErMPFDN0uF4u/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CQnh44FDsfyr9uyxQFSxErMPFDN0uF4u/view?usp=sharing


Liturgos :

“ Kamis Putih mengingatkan kita akan

peristiwa dimana Tuhan Yesus akan mulai

menjalani penderitaan untuk menebus

kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk

menebus manusia dari dosa dengan

pengorbananNya. Biarlah kita terus

mengingat bahwa saat ini kita adalah

orang-orang yang ditebus bukan dengan

barang yang fana tetapi dengan darah

yang mahal, darah Tuhan Yesus “

Pembukaan



Liturgos:
“Mari kita menyanyikan lagu Bukan

Dengan Barang Fana”

(klik link dibawah ini)

https://www.youtube.com/watch?v=REI

sRc56oGs

https://www.youtube.com/watch?v=REIsRc56oGs


DOA 

PEMBUKAAN



Liturgos :

We Create

Quality Professional 

PPT Presentation

“ Kamis putih mengingatkan kita akan waktu ketika

Tuhan Yesus melakukan perjamuan makan terakhir

bersama dengan para muridNya sebelum Ia ditangkap

dan mati di kayu salib. Perjamuan makan dalam rangka

persiapan perayaan Paska yang menjadi tradisi bangsa

Yahudi “

“ Perjamuan terakhir menggambarkan

Kasih Allah yang besar meskipun Tuhan

Yesus tahu bahwa Yudas akan

mengkhianatiNya tetapi tetap Yudas

diperlakukan sama seperti murid-murid 

yang lain “



Liturgos :
“Mari kita memuji kasih Tuhan yang 

besar dengan menyanyikan lagu

Kubrikan Bagimu, TubuhKu, DarahKu”

(klik link dibawah ini)

https://www.youtube.com/watch?v=EC

3vvOKK5sc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EC3vvOKK5sc&feature=youtu.be


Renungan
Dibawakan oleh Pdt. David Roestandi

(klik link dibawah ini)

https://www.youtube.com/watch?v=Nu

YGWA6WzKI

https://www.youtube.com/watch?v=NuYGWA6WzKI


Makan Roti Tidak Beragi dan Sayur Pahit

Bapak/Ibu membagikan roti tidak beragi dan sayur pahit kepada seluruh anggota keluarga lalu

memakan bersama-sama sebagai simbol perjamuan terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus

Catatan : Roti tidak beragi dan sayur pahit dapat diganti sesuai yang dapat disiapkan oleh masing2 keluarga.



Sebelum berdoa mari

mendengarkan lagu “Getsemani

Tempat Yesus Berdoa”

(klik link di bawah ini) 

https://drive.google.com/file/d/1jeRY

ncTMqHPuKOsSZJ2I5V-

238bQgZkh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jeRYncTMqHPuKOsSZJ2I5V-238bQgZkh/view?usp=sharing


Pokok Doa :

• Situasi pandemi Corona, agar Gereja bisa

menjadi suluh untuk menyebar Kabar Baik, 

menyebar Iman, memberikan Pengharapan, 

dan menabur Kasih kepada dunia yg

dicekam ketakutan dan tanpa sadar menjadi

egois karena memikirkan keselamatan

sendiri.

• Berdoa agar kita semua diberikan ketaatan

serta kesederhanaan, dan kesiapan utk

melalui jalan sengsara, mengikut teladan

Tuhan Yesus.

• Berdoa kepada setiap orang yang terdampak

pandemi Corona, khususnya kaum marjinal, 

kiranya Pemerintah, Gereja, dan orang yg

berkecukupan, bisa berbuat sesuatu bagi

mereka.

DOA Bersama



Pokok Doa :

• Berdoa agar situasi sekarang tidak

dimanfaatkan sebagian orang utk mengambil

keuntungan di atas penderitaan orang lain, 

juga org2 yg bermaksud menjatuhkan

pemerintahan yang sah.

• Berdoa agar Jemaat tetap bisa menghayati

dan mengambil komitmen Masa Prapaska, 

meskipun banyak rangkaian acara yg harus

dimodifikasi/dibatalkan, untuk menjadi

pribadi yang semakin seperti Kristus.

• Berdoa untuk tim medis dan ilmuwan yg

mencari vaksin utk covid19

DOA Bersama



Sebagai pengikut

Kristus hendaknya kita

meneladani

kerendahan hati dan 

ketaatan Tuhan Yesus

sampai mati di kayu

salib demi menebus

dosa kita

Liturgos :



Liturgos :
“Mari kita memuji Tuhan dengan

menyanyikan lagu Ku Heran Allah 

Mau Memb’ri”

(klik link dibawah ini)

https://www.youtube.com/watch?v=Cg

CqNf8JETA

https://www.youtube.com/watch?v=CgCqNf8JETA


DOA 

PENUTUP


