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Kebaktian Doa, Selasa 24/3/2020 

(Edisi, Covid-19, GKKK Malang). 

 

Mohon rekan-rekan Kompas & semua Jemaat, di rumah masing-masing, siapkan waktu doa 20-30 

menit untuk menyanyi, baca Firman & berdoa syafaat. 

#Bisa dilakukan sendiri / bersama anggota klrga.# 

 

Ikuti Liturgi berikut dengan seksama : 

1. Siapkan hati untuk bernyanyi (teks & link lagu sudah tersedia) 

Judul : Ku Hidup Bagi Mu. 

(Klik Video yang sudah tersedia, ikuti lagu & teks yang sudah ada. Jika mau acapela juga baik) 

Yesus, Kau kebenaran, Yang menyelamatkanku 

Kau membrikanku hidup, Dan pengharapan 

 

Ku ikut kehendak-Mu, Ku perlu anugrah-Mu 

Ku nyatakan janjiku kepada-Mu 

 

Reff :  

Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu 

Hatiku tetap, Tetap menyembah-Mu 

Dunia tak bisa menjauhkanku, Dari kasih-Mu 

 

S'lama ku hidup, Ku hidup bagi-Mu 

Mataku tetap, Tetap memandang-Mu 

Dunia tak bisa menjauhkanku, Dari kasih-Mu 

 

2. Doa Pembukaan :  

(Isi doa, bersyukur & mohon pengampunan dosa) & terakhir doa untuk membaca Firman Tuhan 
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3. Membaca teks Alkitab dalam Matius 6:25-34.  

Ayat Mas : Matius 6:33-34 

Cara baca Alkitab, sbb :  

Baca ke-1 : Bersuara biasa 

Baca ke-2 : Bersuara tp lbh pelan 

nikmati kata demi kata.  

Baca ke-3 : Baca dlm hati 1 ayat demi 1 ayat. Ketika selesai baca 1 ayat, berdiam diri sejenak, -/+ 1 

menit, sambil doa dlm hati, mohon Roh Kudus Tuhan bicara scra pribadi. Kmdian lanjutkan baca ayat 

brikutnya smp slesai.  

(Terakhir, ayat 33-34, dibaca 1x lagi sbgai penutup membaca Firman Tuhan). 

 

4. Doa Tutup :  

Isi doa, mohon Tuhan memampu kan kita utk mjadi pelaku firman. 

 

5. Menyanyi, lagu Bapa Surgawi untuk siapkan hati masuk dlm Pokok Doa Syafaat.  

(Klik video yang sudah tersedia, jika mau nyanyi acapela juga baik) 

Bapa Surgawi, ajarku mengenal, Betapa dlmnya kasih Mu 

Bapa surgawi buatku mengerti, Betap kasih Mu, padaku 

Reff :  

Smua yg terjadi, Di dlm hidupku 

Ajarku menyadari, Kau slalu sertaku 

Bri hatiku slalu, bersyukur pd Mu 

Karna rencana Mu, indah bagiku. 
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Pokok Doa Syafaat : 

1. Doakan kondisi dunia dalm hadapi wabah Covid-19. 

2. Doakan kondisi Indonesia, dalam cegah & tangkal penularan Covid-19 (khususnya di Malang) 

3. Doakan kesadaran masyarakat Indonesia dalam hadapi wabah ini. 

4. Doakan setiap RS di seluruh dunia & Indonesia, agar dapt menolong setiap pasien dengan baik. 

5. Doakan para medis (dokter, perawat) & alat medis utk menolong para pasien Covid-19. 

6. Doakan orang-orang Kristen tetap memiliki iman & perbuatan yg nyata dlm hadapi wabah ini. 

7. Doakan jemaat GKKK yang mengalami sakit (usia indah), yang dirawat di RS.  

8. Doakan pergumulan pribadi, kesehatan, pekerjaan, & keluarga.  

 

Lagu Penutup : Bapa Trima Kasih 

Bapa trima kasih (2x); Bapa di dalam surga, puji trima kasih, Amin. 

(Nyanyikan acapela) 1x. 

 

Doa Berkat / Bacakan bersuara : (sebut nama, saya sendiri.......) 

TUHAN memberkati (saya) dan melindungi (saya);  

TUHAN menyinari (saya) dengan wajah-Nya dan memberi (saya) kasih karunia;  

TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepada (saya) dan memberi (saya) damai sejahtera. Amin 

(Bilangan 6:24-26) 

 

Nyanyikan : Amin Song. 

Ibadah KD Pribadi / Keluarga, selesai. 

 

Terima kasih untuk setiap kita yg telah melakukan bagian ini dengan baik.  

Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sumber Kasih Karunia memberkati kita semua dengan segala Kebaikan & 

Kemurahan-NYA                                                 (@MT_KD.KOMPAS*24032020) 


