IBADAT PEMBERKATAN RUMAH
LAGU PEMBUKA
TANDA SALIB
P
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U
Amin
SALAM
P
Semoga damai Tuhan turun atas rumah ini
dan semua yang tinggal di dalamnya.
U
Sekarang dan selama-lamanya
PENGANTAR
P
Rumah
adalah
di
mana
kasih
diwujudnyatakan. Di rumah orang lahir,
bertumbuh, sekolah, kuliah, dan bekerja. Di
rumah orang menimba pendidikan dan
pengetahuan
dasar.
Di
rumah
orang
menikmati
hidup
yang
sesungguhnya,
sebagai hasil jerih payah di tempat kerja;
untuk selanjutnya menimba kekuatan untuk
bekerja. Pendek kata, rumah adalah tempat
di mana seseorang memahami eksistensinya
sebagai manusia. Tapi harus di ingat, rumah
hanya akan menjadi berkat bagi setiap
anggota keluarga yang tinggal di dalamnya
apabila relasi mengalir dalam kasih. Hanya
dengan demikianlah rumah menjadi berkat:
ya bagi penghuninya, juga bagi mereka yang
berkunjung
dan
sekedar
mampir
ke
dalamnya.
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Pemberkatan rumah dalam Gereja dimaksud
untuk tujuan tersebut. Dengan demikian,
bukan lagi ego yang berkuasa di rumah,
tetapi Allah yang hadir dalam tiap pribadi
yang senantiasa saling menyapa dalam
kasih. Demikianlah rumah akan menjadi
rumah berkat, tempat kebahagiaan dan
keselamatan
tercipta,
dan
kreativitas
berkembang. Kunjungan Yesus ke rumah
Zakheus
adalah
salah
satu
contoh
konkretnya.
Sekarang,
marilah
hening
sejenak,
menyiapkan hati untuk kehadiran Tuhan dan
menyadari segenap kelemahan kita, agar kita
layak di hadapanNya.
TOBAT
P + U Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa
dan kepada saudara sekalian, bahwa saya
telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya
berdosa, saya berdosa, saya sungguh
berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada
Santa Perawan Maria, kepada para malaikat
dan orang kudus, dan kepada saudara
sekalian, supaya mendoakan saya pada
Allah, Tuhan kita.
P
Semoga Allah yang mahakuasa mengasihi
kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar
kita ke hidup yang kekal.
U
Amin
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DOA PEMBUKA
P

Marilah berdoa: (hening sejenak)
Allah Bapa yang maha pengasih dan
penyayang, Engkaulah tumpuan harapan
kaum beriman. Limpahkanlah berkat-Mu atas
rumah
ini,
dan
dampingilah
keluarga .............. yang tinggal di dalamnya,
agar
mereka
dapat
sehati
sejiwa
menciptakan keluarga yang rukun, bahagia
dan sejahtera. Demi Yesus Kristus, Tuhan
kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh
kudus, hidup dan berkuasa kini dan
sepanjang masa,
U: Amin

BACAAN PERTAMA (dipilih salah satu dari bacaan
di bawah ini)
Pembacaan dari Kitab Ulangan (Ul. 8:6-12,14a)
Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada
perintah TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut
jalan yang ditunjukkan-Nya dan dengan takut akan
Dia. Sebab TUHAN, Allahmu, membawa engkau
masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri
dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar
dari lembah-lembah dan gunung-gunung; suatu
negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon
anggur, pohon ara dan pohon delimanya; suatu
negeri dengan pohon zaitun dan madunya; suatu
negeri, di mana engkau akan makan roti dengan
tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan
kekurangan apa pun; suatu negeri, yang batunya
mengandung besi dan dari gunungnya akan
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kaugali tembaga. Dan engkau akan makan dan
akan kenyang, maka engkau akan memuji TUHAN,
Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikanNya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan
engkau melupakan TUHAN, Allahmu, dengan tidak
berpegang
pada
perintah,
peraturan
dan
ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada
hari ini; dan supaya, apabila engkau sudah makan
dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik
serta mendiaminya, jangan engkau tinggi hati,
sehingga engkau melupakan TUHAN, Allahmu.
L
Demikianlah Sabda Tuhan.
U
Syukur kepada Allah
Atau
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Umat
di Efesus (Ef. 5: 15 – 20)
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama,
bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang
bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah
waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab
itu
janganlah
kamu
bodoh,
tetapi
usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak
Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi
hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkatakatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi
dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah
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dan Bapa kita dan rendahkanlah dirimu seorang
kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
L
Demikianlah Sabda Tuhan.
U
Syukur kepada Allah
Atau
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Umat
di Filipi (Fil 4: 4 – 9)
Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi
kukatakan: Bersuka citalah! Hendaklah kebaikan
hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa
pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur. Damai
sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus
Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang
benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua
yang suci, semua yang manis, semua yang sedap
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut
dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang
telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu
terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa
yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka
Allah sumber damai sejahtera akan menyertai
kamu
L
Demikianlah Sabda Tuhan.
U
Syukur kepada Allah
Atau
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Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Umat
di Kolose (Kol 3: 12 – 17)
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang
dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas
kasihan,
kemurahan,
kerendahan
hati,
kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu
seorang terhadap yang lain, dan ampunilah
seorang akan yang lain apabila yang seorang
menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti
Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat
jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu:
kenakanlah
kasih,
sebagai
pengikat
yang
mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah
damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi
satu
tubuh.
Dan
bersyukurlah.
Hendaklah
perkataan
Kristus
diam
dengan
segala
kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu
dengan segala hikmat mengajar dan menegur
seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan
mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani,
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam
hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan
dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah
semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil
mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.
L
Demikianlah Sabda Tuhan.
U
Syukur kepada Allah
LAGU ANTAR BACAAN
INJIL (dipilih salah satu bacaan di bawah ini)
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P
U
P
U

Tuhan sertamu
Dan sertamu juga
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas
Dimuliakanlah Tuhan

(Luk 19:1-10)
Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Yerikho dan
berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada
seorang bernama Zakheus, kepala pemungut
cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk
melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak
berhasil karena orang banyak, sebab badannya
pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang
banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat
Yesus, yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai
ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata:
"Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus
menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera
turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi
semua orang yang melihat hal itu bersungutsungut, katanya: "Ia menumpang di rumah orang
berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata
kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari milikku akan
kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada
sesuatu yang kuperas dari seseorang akan
kukembalikan empat kali lipat." Kata Yesus
kepadanya: "Hari ini telah terjadi keselamatan
kepada rumah ini, karena orang ini pun anak
Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk
mencari dan menyelamatkan yang hilang."
I
Demikianlah Injil Tuhan.
U
Terpujilah Kristus.
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Atau
P
U
P
U

Tuhan sertamu
Dan sertamu juga
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius
Dimuliakanlah Tuhan

Mat 7:21-27
Pada suatu hari, Yesus berkata: “Bukan setiap
orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan
masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia
yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru
kepada-Ku:
Tuhan,
Tuhan,
bukankah
kami
bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan
demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat
demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan
berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku
tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari padaKu, kamu sekalian pembuat kejahatan! "Setiap
orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan
melakukannya, ia sama dengan orang yang
bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu
angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak
rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap
orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak
melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh,
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian
turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin
melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu
dan hebatlah kerusakannya."
I
Demikianlah Injil Tuhan.
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U

Terpujilah Kristus.

Atau
P
Tuhan sertamu
U
Dan sertamu juga
P
Inilah Injil Yesus Kristus
Yohanes
U
Dimuliakanlah Tuhan

menurut

Santo

Yoh 14:21,23-24
Pada suatu hari, Yesus berkata: “Barang siapa
memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah
yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi
Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun
akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku
kepadanya. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan
menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi
dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam
bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak
mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan
firman yang kamu dengar itu bukanlah dari padaKu, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku”.
I
Demikianlah Injil Tuhan.
U
Terpujilah Kristus.
Atau
P
U
P
U

Tuhan sertamu
Dan sertamu juga
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
Dimuliakanlah Tuhan
Yoh 15:5-11
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Pada suatu hari, Yesus bersabda: “Akulah pokok
anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang
siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia
berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak
dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal
di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan
menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan
dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau
kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di
dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu
kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam
hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu
berbuah banyak dan dengan demikian kamu
adalah
murid-muridKu.
Seperti
Bapa
telah
mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah
mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu.
Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan
tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti
perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya
sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu
menjadi penuh.
I
Demikianlah Injil Tuhan.
U
Terpujilah Kristus.
HOMILI
MOHON BERKAT ATAS SALIB
P
Saudara - saudari terkasih, di hadapan kita
tersedia salib. Wujudnya kayu palang dan
“corpus”,
yakni
patung
Yesus
yang
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tergantung
pada
salib.
Hal
ini
melambangkan, sikap takwa kepada Allah
(kayu tegak). Melambangkan cinta kasih
serta amal bakti kepada sesama (kayu
melintang). Juga semangat pengorbanan
yang total (corpus).
Hikmat yang kita ambil dari salib ini, jika kita
ingin hidup bahagia dan memiliki keluarga
yang rukun serta damai, kuncinya adalah
semangat pengorbanan yang tulus, takwa
serta cinta kepada Allah melebihi apapun
juga, dan cinta kepada sesama seperti kita
cinta pada diri sendiri.
Marilah kita mohon berkat Allah atas salib ini,
yang akan kita pasang di dalam rumah
keluarga ....…....... ini supaya setiap orang
yang memandang salib senantiasa ingat
akan keluhurannya serta meneladan Yesus
sendiri.
Marilah berdoa
P Ya Allah, Bapa kami. Sudilah memberkati (+)
salib,
lambang
cinta
dan
semangat
pengorbanan tanpa pamrih. Semoga siapa saja
yang diberkati dengan salib ini Kau anugerahi
cinta kasih yang tulus ikhlas, sehingga
semuanya hidup dengan rukun dan damai. Dan
siapa saja memandangnya, berilah semangat
pengorbanan yang tanpa pamrih, sesuai dengan
teladan Yesus sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan
pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
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U Amin. (salib diperciki dengan air suci)
MOHON BERKAT ATAS RUMAH

(Pemimpin upacara mengangkat salib, sambil mohon
berkat bagi umat)

P

Limpahkanlah damai sejati atas rumah ini
dan semua yang tinggal di dalamnya, ya
Allah yang Mahakuasa, (+) Bapa dan Putera
dan Roh Kudus,- Amin.
(pemimpin menyerahkan salib kepada kepala
keluarga, lalu memerciki semua rumah)

P

(memerciki kamar tamu, dan berdoa dalam hati)

Tuhan, berkatilah kamar tamu ini, penuhilah
ruangan ini dengan kesejukan sejati. Semoga
para tamu yang memasuki rumah ini
membawa damai dan cinta. Dan semoga
mereka pulang dengan senang hati dan
penuh kelegaan.
P

(sambil memerciki kamar tidur dan berdoa dalam

hati)

Tuhan berkatilah kamar tidur ini. Semoga
kamar ini dapat menjadi tempat istirahat
yang nyaman, sehingga pulihlah segala
kelelahan. Lindungilah para penghuninya dari
bahaya yang mengancam di kala mereka
tidur.
P

(sambil memerciki kamar belajar, dan berdoa
dalam hati)
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Tuhan, berkatilah kamar ini dan mereka yang
memakainya. Semoga dalam kamar yang Kau
berkati ini, anak-anak tekun belajar guna
mempersiapkan masa depan yang cerah.
P

(sambil memerciki kamar kerja dan berdoa dalam

hati)

Tuhan, berkatilah kamar kerja ini. Semoga
segala yang direncanakan atau dikerjakan di
tempat ini berkenan kepada-Mu, dan
mendatangkan hasil yang memuaskan masa
depan yang cerah.
P

(sambil memerciki kamar dapur dan berdoa
dalam hati)

Tuhan, berkatilah dapur ini. Semoga rezeki
yang disiapkan di tempat ini sungguh
membawa manfaat bagi perkembangan
hidup jasmani dan rohani keluarga ini,
jauhkanlah keluarga ini dari kekurangan
ataupun kelaparan, supaya mereka tetap
hidup dengan tenteram dan aman sentosa.
Jauhkanlah pula tempat ini dari bahaya
kebakaran.
P

(sambil memerciki keliling rumah dan berdoa
dalam hati)

Tuhan, berkatilah seluruh rumah ini, karena di
dalamnya tinggal putera - puteri kesayanganMu. Jauhkanlah keluarga ini dari segala yang
dapat
merusak
dan
mengganggu
ketenangan. Berilah mereka rezeki yang
berlimpah. Jagalah agar rumah ini tetap
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kokoh berdiri, sehingga
naungan
yang
aman
penghuninya.

dapat
bagi

menjadi
seluruh

(Kembali ke tempat upacara semula, lalu memasang
salib pada tempat yang dikehendaki)

P

Tuhan, semoga Salib Suci ini menjadi tanda
kehadiran-Mu di tengah keluarga .............….,
dan menjadi sumber kekuatan bagi keluarga
dalam menghadapi suka duka hidup di dunia
ini.

DOA UMAT
P
Saudara - saudari terkasih, Allah adalah Bapa
kita yang penuh kasih. Maka marilah dengan
penuh kepercayaan, kita berdoa kepadanya;
L
Sudilah
melimpahkan
berkat-Mu
atas
keluarga ini dalam wujud: kesehatan,
kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih
yang tulus ikhlas. Hiasilah rumah tangga ini
dengan suasana penuh kedamaian, seperti
keluarga kudus di Nazaret, supaya semua
yang tinggal di sini merasa damai dan
tenteram. Kami mohon:
U
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
L
Hiasilah keluarga ini dengan sikap lemah
lembut serta ramah-tamah kepada sesama,
dan hormat bakti kepada Tuhan, sehingga di
dalam rumah ini orang dapat melihat
pengalaman ajaran-Mu yang utama, yakni
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U
L

U

cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Kami mohon:
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
Berkati pula anak-anak yang lahir di dalam
keluarga ini. Anugerahilah mereka badan
serta jiwa yang sehat, dan budi yang cerdas.
Semoga
mereka
berkembang
menjadi
kebanggaan
keluarga,
dan
sungguh
menyemarakkan suasana di rumah ini. Kami
mohon:
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

(disampaikan doa-doa spontan)
P

U

Allah Bapa kami, Engkaulah Bapa yang
senantiasa memperhatikan kami, semua
anak-anakMu. Maka kami mohon, kabulkan
doa-doa kami, demi Kristus, Tuhan dan
Pengantara kami.
Amin.

BAPA KAMI
P
Marilah meneguhkan pujian syukur kita
dengan mengulangi doa yang diajarkan
Kristus sendiri kepada kita...
P+U
Bapa Kami...
DOA PENUTUP
P
Marilah berdoa,
Ya Bapa yang Maha pengasih dan maha
penyayang, puji syukur kami atas berkat-Mu
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U

yang berlimpah ruah. Semoga kami tetap
bakti kepada-Mu, sehingga berkat-Mu pun
lestari kami nikmati, dan keluarga kami selalu
diliputi
kesucian,
kesehatan,
kekuatan,
kebaikan, sikap lemah lembut, dan ramahtamah, serta sikap takwa kepada-Mu. Demi
Kristus, Tuhan dan raja kami.
Amin

LAGU PENUTUP
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