
LITURGI KEBAKTIAN ANAK ONLINE GKJ AMBARRUKMA 

MINGGU, 19 APRIL 2020 

“Aku Percaya Maka Aku Bersaksi” 

 

1. MC : Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai Sekolah 

Minggu pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Tuhan. 

(Adik-adik duduk) 

“Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami bersyukur karena boleh 

merasakan kasih-Mu pada kami dan keluarga kami. Kami mohon, sertai dan 

pimpinlah ibadah Sekolah Minggu kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. 

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari maut, kami berdoa. 

Amin.”          

 

2. MC : Adik-adik, pagi ini adalah pagi yang baru lagi dari Tuhan yang sudah menyertai 

kita dalam senang dan sedih. Tuhan Yesus ingin kita selalu bersyukur bagaimanapun 

keadaannya dan mendengar panggilan-Nya. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri dan 

memujikan “Dengar Dia Panggil Nama Saya”.   (Adik-adik berdiri) 

Dengar Dia panggil nama saya.. Dengar Dia panggil namamu.. 

Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.. 

 O, giranglah! (Haleluya!) 

 O, giranglah! (Puji Tuhan!) 

 Yesus amat cinta pada saya, o, giranglah! 

Kujawab: ya, ya, ya.. Kujawab: ya, ya, ya.. 

Kujawab: Ya, Tuhan! Kujawab: Ya, Tuhan! 

Kujawab: ya, ya, ya.. 

 

3. MC : Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita juga ingin mendengarkan 

sabda kasih Tuhan terlebih dulu pada kita. Sabda kasih ini kiranya bisa menuntun kita 

hari ini. Sabda kasih diambil dari 1 Yohanes 3 : 1 - 13, yang demikian. 

(Nats dapat dibacakan oleh orangtua)    (Adik-adik duduk) 

 

4. MC : Kita juga patut bersukacita karena sabda kasih Tuhan dan segala sesuatu yang 

sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita bersama bangkit berdiri lagi dan 

memujikan lagu “Saya Bergirang”.      (Adik-adik berdiri) 

Saya bergirang.. (Mengapa kau bergirang?) 

Saya bergirang.. (Apa sebabnya?) 

Saya bergirang.. (Mengapa kau bergirang?) 

Karena saya anak Tuhan. 

 Sekarang ku selalu bergirang! (Prok, prok, prok!) 

 Bernyanyi sambil bertepuk tangan! (Prok, prok, prok!) 



 Jadi saksi karena cinta Tuhan! (Prok, prok, prok!) 

 Siang-malam selalu sembahyang..  

 

5. MC : Kita sudah berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Firman Tuhan. Saat kita sudah 

beroleh berkat dari Tuhan, mari kita juga haturkan melalui persembahan. 

Persembahan minggu lalu dan minggu ini bisa adik-adik kumpulkan terlebih dahulu, 

lalu ketika kondisi lingkungan sudah membaik, persembahan bisa diberikan kepada 

kakak-kakak sekolah minggu di Geduk Induk Papringan maupun Pepanthan 

Nologaten. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian 

“T’rima Kasih Seribu”.      (Adik-adik duduk) 

Surya bersinar, udara segar, terima kasih.. 

Di tepi pantai, ombak berderai terima kasih.. 

 Terima kasih seribu.. (Terima kasih seribu) 

 Pada Tuhan Allahku.. (Pada Tuhan Allahku) 

 Aku bahagia, karena dicinta, terima kasih.. 

 

6. MC : Memimpin doa syafaat (adik-adik di rumah juga bisa memimpin doa syafaat, 

bisa bergantian bersama orangtua atau saudara).   (Adik-adik duduk) 

a. Bangsa Indonesia, gereja, dan sekolah minggu 

“Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami memanjatkan doa bagi bangsa 

dan Negara kami, Indonesia. Ditengah wabah pandemi corona kali ini, kiranya 

Engkau senantiasa melindungi bangsa dan Negara  kami tercinta. Semoga wabah 

kali ini segera mereda dan hilang dari dunia ini. Sehingga kembali seperti sedia 

kala, YaTuhan. Pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di 

dunia, khususnya GKJ Ambarrukma. Semoga gereja kami tetap menjadi terang 

dan senantiasa mengabarkan firman-Mu. Mohon Engkau berkati Gereja kami di 

tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu di 

sini. Walaupun belum bias berkumpul dengan teman-teman kami untuk 

Kebaktian dan melaksanakannyadari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap 

bersemangat memuji nama-Mu. Berkati kami yaTuhan. Dalam Nama Tuhan 

Yesus, yang telah bangkit dari maut, kami berdoa.” 

b. Orang tua, orang sakit, dan studi/belajar 

“Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orangtua kami. Terima kasih karena 

Engkau telah memberi kami orangtua terbaik yang senantiasa mendukung, 

mendidik, dan menyekolahkan kami, demi masa depan kami. Bapa, kiranya 

Engkau senantiasa member kesehatan dan berkat untuk orangtua dan juga keluarg 

kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit. 

Ya, Bapa, kiranya Engkau memberi kesembuhan untuk mereka. Untuk yang 

merawat mereka, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. 

Bapa, kami jugaberdoa untuk kegiatan belajar kami yang saat ini harus dari 

rumah kami masing-masing. Kami percaya ini untuk kebaikan kami semua. 

Mohon berkatilah kami supaya kami tetap semangat untuk terus belajar dan 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Kiranya 



Engkau juga berkati Bapak dan Ibu guru yang telah mengajar dan mendidik kami, 

ya, Bapa. Dalam Nama Tuhan Yesus, kami berdoa.” 

c. Persembahan dan doa sebelum firman 

“Bapa, pada kesempatan kali ini, kami juga sudah mempersembahkan sebagian 

kecil dari berkat-berkat-Mu. Kiranya persembahan kali ini dapat dikelola dengan 

baik untuk memperluas kerajaan-Mu ya, Bapa. Semoga persembahan kami ini 

juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, jika sebentar lagi kami 

akan mendengarkan firman-Mu, buka hati, pikiran, mata, dan telinga kami ya, 

Bapa, sehingga kami dapat mengetahui dan memahami firman-Mu. Inilah doa 

kami, ya, Bapa.” 

d. Doa Bapa Kami 

 

7. Pengkhotbah : Melayankan Firman Tuhan    (Adik-adik duduk) 

- Nats : Kisah Para Rasul 2 : 14a; 22 – 32  

- Tema : “Aku Percaya Maka Aku Bersaksi” (Kisah Simon Petrus) 

- Tujuan : Anak-anak diajarkan untuk berani bersaksi tentang anugerah 

keselamatan yang telah diterima dari Sang Juruselamat, Yesus Kristus 

 

8. Pengkhotbah : Memimpin doa penutup    (Adik-adik duduk) 

 

9. MC : Marilah kita bersama bangkit berdiri dan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli 

yang demikian..        (Adik-adik berdiri) 

 

10. Pengkhotbah : Melayankan Berkat     (Adik-adik berdiri) 

“Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya 

dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan 

memberi kita damai sejahtera. Amin.” 

 

11. MC : Adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di akhir ibadah 

Sekolah Minggu GKJ Ambarrukma pada pagi hari ini. Mari kita menjadi anak-anak 

yang berani bersaksi dengan iman dan kebenaran terutama untuk memberitakan kabar 

sukacita dari Yesus Kristus. Bersama kita bangkit berdiri dan mari kita pujikan 

dengan penuh semangat, pujian “Jadilah Saksi Kristus”.    

  (Adik-adik berdiri) 

Setelah dirimu dis’lamatkan, jadilah saksi Kristus! 

Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus! 

Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus! 

 Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus! 

 Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus! 

 Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus!  

 

 

 



12. Aktivitas : Membuat “Buku Salib / Cross Book” 

Alat dan bahan: 

a. Kertas HVS putih ukuran A4/ukuran kertas buku gambar A4/memakai kertas 

bekas lain. 

b. Penggaris 

c. Pensil dan penghapus 

d. Gunting 

e. Spidol warna/pensil warna/crayon/pastel 

 

 Cara membuat: 

a. Lipat kertas ke bagian dalam seperti ini. 

 
b. Lipat kertas lagi ke bagian dalam seperti ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 



c. Lipat kertas ke bagian tengah. Bolak-balik ya, depan dan belakang seperti ini. 

 
d. Gambar pola salib dengan melihat posisi lipatan kertas dan menggunakan pensil. 

Kertas yang tertutup lipatan harus berada di bagian atas supaya nanti bisa 

membentuk rangkaian buku dengan baik tanpa ada potongan. Lihat contoh 

gambar-gambarnya di bawah ini. Ukuran juga bisa dilihat dalam gambar ini. 

 
 

 

 

 

 



e. Gunting pola salib dan hapus coretan pensil yang ada di atas pola salib. 

 
Buatlah gambar atau tulisan di dalam rangkaian buku salib. Buku salib ini terdiri 

atas tujuh (7) halaman dan adik-adik dapat mencontoh gambar yang sudah 

disiapkan. Gambar dalam buku salib menyesuaikan tema hari ini yaitu “Aku 

Percaya Maka Aku Bersaksi”. Gambar menunjukkan cerita tentang Yesus Kristus 

bagi kita. Adik-adik juga bisa menggambar atau menuliskan hal lainnya seperti 

doa untuk Indonesia, kebaikan-kebaikan Tuhan atas keluarga selama 7 hari ini, 

ataupun kisah tentang tokoh Alkitab. Selamat mencoba! ☺ 

 

~ Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ~ 


