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TATA LITURGI MINGGU GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 14 MARET 2021 (UNGU) 

 
TEMA : “DOSA MEMATIKAN, KASIH MEMBERI KEHIDUPAN” 

 

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 :  Salam sejahtera bagi kita semua, selamat berjumpa pada Ibadah Minggu, 14 Maret 
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 Pra Paskah IV, kita akan menghayati tema: “DOSA 
MEMATIKAN, KASIH MEMBERI KEHIDUPAN”. Pemberitaan Firman Tuhan akan 
disampaikan oleh Pdt. Johan Kristantara. Selamat beribadah, Tuhan Memberkati 
kita! 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah’ 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, menyanyikan Nyanyian Pembukaan  KJ 74:1, 2. 

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 :  Di dalam syukur oleh karena berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan 

atas kehidupan kita di sepanjang waktu yang telah kita jalani  marilah Ibadah 
Minggu Pra Paskah IV  ini kita dasari 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”) 
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2. NYANYIAN PUJIAN                                                                         (umat duduk) 

a. Nyanyian Pujian  KJ 74:3 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 
a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah                              (oleh Liturgos) 

L :   Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa mengasihi sesama adalah panggilan yang 
melekat pada diri orang percaya. Mengasihi sesama manusia adalah penggilan 
orang yang hidup dalam terang-Nya. Mari kita menghayati perintah kasih yang 
ditulis dalam 1 Yohanes 2:10 “Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap 
berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan”. 

 
  Kita menyadari bahwa kita belum mampu mewujudnyatakan kasih yang sejati 

dengan benar. Untuk itu marilah dengan kerendahan dan ketulusan hati, kita 
mengakui dan menyesali serta memohon pengampunan atas kesalahan dan 
dosa kita di hadapan Bapa dengan doa. Mari kita berdoa. 

  (Liturgos mengucapkan :  Ya Bapa, kami mohon ampun atas ketidak-
mampuan kami mewujudkan kasih secara sempurna. Bimbinglah kami ya 
Bapa untuk melakukan sabda kasih-Mu secara benar. Kami mohon kepada-
Mu ya Bapa agar kami punya hati mengasihi sesama, seperti Yesus.  Kami 
mohon kepada-Mu ya Bapa agar kami punya hati menghormati dan 
mengasihi-Mu, seperti Yesus.  Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, berikan 
kepada kami hati seperti Yesus yang selalu menebarkan kasih yang sejati. 
Ya Bapa, dengarkanlah doa kami…Amin”). 

 
P :  Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah itu penuh belas kasih dan anugerah 

ketika kita dengan kerendahan dan ketulusan hati mengakui kesalahan kita di 
hadapan-Nya, dan berusaha untuk hidup berkenan kepada-Nya. Terimalah 
berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam  Roma 
5:17 “Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, 
maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia 
dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, 
yaitu Yesus Kristus “ 

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

 
U :  Syukur kepada Allah. 

b. Nyanyian Syukur KJ 40:1, 2 
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I Bilangan 21:4-9 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil Yohanes 3:14-21 (oleh PF) 

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

▪ Umat menyambut dengan NKB 225 – “Hosiana Amin !”  



 
2. KHOTBAH – “DOSA MEMATIKAN, KASIH MEMBERI KEHIDUPAN” 

 

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

 
III. LITURGI KHUSUS PELANTIKAN BADAN PELAYANAN JEMAAT 

a. Pembacaan Pertelaan Pelantikan Badan Pelayanan Jemaat 
b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 
c. Pananting /Pernyataan kesanggupan 
d. Nyanyian Umat – KJ 320 : 1 dan 2 – “Syukur Kami PadaMu” 
e. Pelayanan Pelantikan Badan Pelayanan Jemaat 
f. Penyampaian Berkat dan Doa Syukur 
g. Perutusan pelayanan dan penyerahan kepada jemaat 
h. Penyerahan Surat Keputusan Majelis 

IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                               (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                                  (oleh Liturgos) 
Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan kita tidak pernah lepas dari 
anugerah dan berkat Tuhan baik ketika dalam duka maupun suka. Oleh sebab itu 
sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui 
persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari  
1 Tawarikh 29:14 “Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami 
mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah 
segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan 
kepada-Mu. ”  Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki ruang ibadah ini, 
ataupun beribadah di rumah, kita sudah menghimpun ataupun menyisihkan 
persembahan kita. Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah 
melalui nyanyian dan doa syukur. 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 433:1,2  
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Dilanjutkan dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 

V.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                                                                          (oleh Liturgos) 

L :  Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, dosa 
akan terus menguasai kita dan  membuat kita binasa. Salib Kristus menunjukkan 
kasih Allah yang demikian besar kepada kita manusia berdosa. Kristus terluka 
untuk menyembuhkan kita, Kristus mati untuk menghidupkan kita. Kristus 
memberikan pemulihan bagi kita. Untuk itu kita diutus bertobat secara sungguh 
dan memadamkan dosa serta berjuang hidup suci. Lilin Prapaskah IV akan 
dipadamkan, sebagai sebuah panggilan dan komitmen bagi kita, untuk 



memadamkan keberdosaan  kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk 
menjalaninya. (Liturgos memadamkan Lilin Prapaskah IV) 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan NKB 170:1, 2. 

 

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 PKJ 180) 

      
 

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

 

b.  Nyanyian Penutup  – NKB 170:3 
 

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. 
 

 


