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TATA LITURGI MINGGU GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 28 FEBRUARI 2021 (UNGU) 

 
TEMA : “MEMAHAMI PERKATAAN YESUS, "MENYANGKAL DIRI, MEMIKUL SALIBNYA 

DAN MENGIKUT AKU” 
 

PRA-IBADAH 

1. Saat Teduh dan Doa Persiapan Ibadah 
2. Penyampaian intisari Warta Gereja sebelum Ibadah dimulai   (Pewarta, 

umat duduk) 
3. Pewarta menyambut umat 

M :  Shalom rekan-rekan remaja, pemuda, dewasa, dan adiyuswo! Bagaimana 
kabarnya? Selamat berjumpa pada Ibadah Variatif Minggu, 28 Februari 
2021 baik yang beribadah di tempat ibadah ini maupun yang mengikuti 
ibadah melalui live streaming di rumah bersama keluarga masing-masing. 
Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, anugerah dan damai 
sejahtera Tuhan, serta diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan di 
tengah pandemi covid-19 ini. Pada ibadah minggu ini kita akan menghayati 
tema: “MEMAHAMI PERKATAN YESUS, MENYANGKAL DIRI, 
MEMIKUL SALIBNYA DAN MENGIKUT AKU” Pemberitaan Firman 
Tuhan akan disampaikan oleh …… Selamat menikmati Tuhan dalam 
ibadah ini!  

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah’ 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  

KJ. 1:1,2 
Reff: 

Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa! 
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

1. Langit, buana semesta patut memuji kuasaNya, 
karna berkatNya tak henti, limpah kasihNya tak terperi. 

Kembali ke Reff. 
Reff: 

Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa! 
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

Tata liturgi 
MINGGU I PRA PASKA, MINGGU KEEMPAT 



2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah! 
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang! 

Kembali ke Reff. 
 
6.   Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota 

Majelis lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, PF 
dan Liturgos saling menyampaikan salam dengan membungkukkan badan. 
Kemudian, Pelayan Firman, Liturgos, dan anggota Majelis lainnya menempati 
tempat masing-masing. 

  

I.  LITURGI PEMBUKA 

1. PENGAKUAN DAN SALAM              (oleh PF, umat tetap berdiri) 

a. Pengakuan (umat memandang ke arah PF) 
P :  Dengan didasari rasa syukur oleh karena berkat, anugerah dan 

pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita di sepanjang waktu yang 
telah kita jalani, marilah Ibadah Minggu ini kita khususkan dengan 
pengakuan bahwa: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya 
dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. Kasih karunia dari 
Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus  kiranya menyertai Saudara-
saudara. Amin. 

 

U : (Menyanyikan KJ. 478a – “Amin, amin, amin”) 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                                     (umat duduk) 

a. Nyanyian Pujian  “KPRI 103 Mengikut Yesus Keputusanku” 
L: Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi! Walau 
pandemi, tetapi kerinduan untuk memuji Tuhan melalui ibadah variatif tidak 
pernah terhenti. Semangat untuk mengasihi Tuhan pun ada di dalam pujian 
yang kita nyanyikan berikut ini. Lirik lagu ini berasal dari kata-kata terakhir oleh 
seorang pria dari Assam, sebuah desa di Timur Laut India. Dia dan 
keluarganya menerima Yesus pada pertengahan abad ke-19. Namun, 
perjalanan imannya tidak mulus ketika ketua suku memaksanya untuk 
meninggalkan Yesus. Ia mengancam untuk membunuh anak-anaknya, tetapi 
ia tetap berkata “I have decided to follow Jesus, no turning back”, kemudian 
anaknya mati. Ketua suku mengancam untuk membunuh istrinya, tetapi ia 
berkata ““Tho’ none go with me, I still will follow Jesus.” Yang berarti, “tetap 
kuikut walau sendiri”. Lalu, istrinya mati. Tinggallah ia sendiri, ketika ia 
diancam untuk dibunuh, ia pun tetap berkata “"The cross before me, the world 
behind me" yang artinya "Salib di depan, dunia di belakang". Demonstrasi 
iman lelaki ini telah membawa kepala suku dan semua penduduk desa 
bertobat dan mengikut Yesus. 
 

(1) Mengikut Yesus keputusanku, 
Mengikut Yesus keputusanku, 
Mengikut Yesus keputusanku. 
‘Ku tak ingkar, ‘Ku tak ingkar. 



 
(2) Walau sendiri ‘kuikut Yesus, 

Walau sendiri ‘kuikut Yesus, 
Walau sendiri ‘kuikut Yesus. 
‘Ku tak ingkar, ‘Ku tak ingkar. 

 

(3)Dunia di b’lakang salib di depan, 
Dunia di b’lakang salib di depan, 
Dunia di b’lakang salib di depan. 

‘Ku tak ingkar, ‘Ku tak ingkar. 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah        (oleh Liturgos) 
L :  Saudara-saudara terkasih, perintah Tuhan akan kasih tertulis dalam kitab 

Yakobus 2:8 “Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang 
tertulis dalam Kitab Suci: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 
sendiri", kamu berbuat baik.”. 

 

  Kita menyadari bahwa kita belum mampu mewujudnyatakan kasih yang 
sejati kepada sesama kita sebagai perwujudkan kasih kita kepada Tuhan, 
untuk itu marilah dengan kerendahan dan ketulusan hati, kita mengakui 
dan menyesali serta memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa 
kita di hadapan Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa (Liturgos 
mengucapkan:  Ya Tuhan, kami mohon ampun atas ketidakmampuan 
kami mewujudkan kasih secara sempurna. Sulit bagi kami mengasihi 
dan mengampuni orang lain karena kelemahan dan dosa kami, tetapi 
kamu mau belajar dari Engkau. Kami telah melihat bagaimana 
kasihMu yang besar itu telah kami rasakan dan seharusnya kami 
bagikan untuk orang lain. Ajar dan didiklah kami selalu untuk 
meneladani Engkau sebagai Sang Maha Kasih dan Pengampun. 
Amin) 

 

P :  Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh belas kasih dan 
anugerah, yaitu ketika kita dengan kerendahan dan ketulusan hati 
mengakui dosa kita di hadapan-Nya, dan berusaha untuk hidup berkenan 
kepada-Nya. Terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, 
sebagaimana tertulis dalam Daniel 9:9 “Pada Tuhan, Allah kami, ada 
kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak 
terhadap Dia,” 

  Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam 
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 

 

U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur “Besar AnugerahMu” 
 



Ku ada sebagaimana ku ada 
Berdiri menghadap tahtaMu Bapa 

Semua kar'na anugrahMu 
Yang tlah slamatkanku 

 
Ku hidup dalam sgala kelimpahan 
Ku layak untuk melayani Tuhan 

Semua kar'na anugrahMu 
Tercurah bagiku 

 
Reff: 

Besar anug'rahMu 
Berlimpah kasihMu 

Semakin hari, s'makin bertambah 
Besar anug'rahMu 

 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I Roma 4:13-25 (oleh Liturgos) 
c. Bacaan II Markus 8:31-38 (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Demikianlah pembacaan Firman Tuhan. Berbahagialah 
setiap orang yang mendengarkan Firman Tuhan dan memeliharanya. 
Hosiana!”) 

▪ Umat menyambut dengan NKB 225 – “Haleluya Amin !” kata Haleluya 
diganti ‘Hosiana’. 

 
2. KHOTBAH – “MEMAHAMI PERKATAN YESUS, MENYANGKAL DIRI, 

MEMIKUL SALIBNYA DAN MENGIKUT AKU” 
 

a. Saat Teduh/Hening           (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 
c. Pengakuan Iman Rasuli                        (dipimpin Liturgos, umat berdiri) 

 
III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                        (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                  (oleh Liturgos) 
Saudara-saudara terkasih,perjalanan kehidupan kita tidak pernah lepas dari 
anugerah dan berkat Tuhan baik ketika dalam duka maupun suka. Maka mari 
bersyukur dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita 
memberi, Matius 6:19-21 menyatakan "Janganlah kamu mengumpulkan 
harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri 
membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; 



di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak 
membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga 
hatimu berada.” 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur PKJ. 271:1-2 
 

(1)  Janganlah kumpulkan harta dunia fana. 
Ngengat merusak, pencuri membongkarnya. 
Harta sorga kumpulkanlah kar’na tak semu: 

dimana hartamu disitulah hatimu. 
 

(2)  Banyak yang kuatir akan masa depan 
dan berlebihan kumpulkan harta benda. 

Akhirnya bergantung pada kekayaannya, 
tak lagi pada Yesus harapannya tetap. 

 
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Dilanjutkan dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan 
 

IV.  LITURGI  

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

L : Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuspun telah menderita 
untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu 
mengikuti jejak-Nya (1 Petrus 2:21). Kebahagiaan penuh di dalam Kristus 
ketika kita ikut Dia dan mengabdi padaNya. Ikut Dikau, Tuhan! Kamu mau 
ikut Engkau! 

 

b. Pemadaman Lilin Pra Paskah II 
 

L : Kini mari kita berserah pada rancanganNya. Kita ikuti panggilanNya dan 
mau setia sampai akhir hidup kita.   
 

c. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan “Sampai Akhir Hidupku” 

 

Bapa, Engkau mengenalku 

Lebih dari siapa pun 

Engkau tahu ceritaku 

Dan isi hatiku 

 

Tak peduli masa lalu 

Engkau tetap memilihku 

Ubahkanku, sempurnakan 

Jadi karya yang indah 



 

Kini aku percaya 

Tiada yang mustahil bagiMu 

KuasaMu kuatkanku 

Dasarku berharap 

Kini aku berserah 

Pada rancanganMu bagiku 

Kuikuti panggilanMu 

'Ku 'kan setia sampai akhir hidupku 
 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan taatilah 
kehendak-Nya, serta muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Mari kita 
memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. 
Terimalah berkat Tuhan (berkat disampaikan) dengan menyanyikan pujian 
Doa Yabes 

 

Kiranya Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah dan memperluas 
daerahmu 

Dan kiranya tangan-Nya menyertai kamu dan melindungi kamu dari pada 
malapetaka  

Sehingga kesakitan tidak menimpa kamu 
 

U : Menyanyikan Doa Yabes 

 

b. Nyanyian Penutup  – KJ 376:1,3 
 

1. Ikut dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku; 
Aku s'lamat dan sentosa hanya oleh darahMu 

Reff: 
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
 

3. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 
hanya turut kehendakMu dan padaMu berserah. 

Reff: 
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
 
 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari 
mimbar utama/besar. Kemudian, bersama dengan Liturgos berdiri di depan mimbar, 



mempersilakan umat duduk, dan menyapa umat yang akan meninggalkan ruang 
ibadah. Koordinator Usher akan mengarahkan alur keluarnya umat dari ruang ibadah. 
Umat diharapkan mengikuti panduan dan menunggu giliran dengan sabar. Pelayan 
Firman dan Liturgos tetap berdiri di depan mimbar sampai seluruh umat meninggalkan 
ruang ibadah 


