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TATA LITURGI MINGGU GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 4 APRIL 2021 (PUTIH) 

 

TEMA : “MENJADI MANUSIA PASKAH” 
 

PRA-IBADAH 

 
“Kegelapan identik dengan ketiadaan, kematian identik dengan tanda akhir 
kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan 
baru, ada pemahaman baru, ada semangat bagi umat-Nya.” 
 

“Lihatlah Lilin Paskah itu, Saudaraku!  Lilin Paskah yang menerangi setiap hati yang 
kehilangan harap! Lilin Paskah yang menerangi setiap kehidupan yang diliputi 

kegelapan. Itulah terang yang dibawa melalui kebangkitan Kristus” 
 

6.   Sementara umat bernyanyi, Liturgos meletakkan lilin Paskah pada tempatnya. 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 :  Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasa-Nya menang atas kuasa maut. Ia 

memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup 
dalam kehendak-Nya untuk sesama. 

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

P :  Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putera, Roh Kudus menaungi 
hidup saudara kini dan selamanya 

U :  Dan menaungi Saudara juga! 
 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                    (umat duduk) 

a. Nyanyian Pujian  KJ 211: 5-7, “Tuhanku Bangkit! Nyanyilah!” 
 
 
 

Tata liturgi 
MINGGU I PASKAH, MINGGU PERTAMA 



3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah           (oleh Liturgos) 
L :   Ingatlah senantiasa perintah kasih ini dalam 1 Korintus 13: 13, “Demikianlah 

tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar 
di antaranya ialah kasih.” Sungguhkah kasih yang terbesar dalam hati kita? Mari 
menyelidiki hati kita masing-masing di dalam doa pribadi. 

    
(setelah umat selesai berdoa secara pribadi, Liturgos mengucapkan, “Tuhan 

selidikilah juga hati kami, adakah kasih di sana? Ampuni kami… Amin.”) 
 

P :  Terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana tertulis 
dalam 1 Petrus 1: 3 “Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang 
karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan 
Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh 
pengharapan,” 

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

 

U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur NKB 3: 1-2, “Terpujilah Tuhan.” 
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I 1 Korintus 15: 1-11 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil  Yohanes 20: 1-18 (oleh PF) 

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

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

2. KHOTBAH – “MENJADI MANUSIA PASKAH” 
 

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) 
Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari 2 Korintus 9: 10-12 “Ia yang 
menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan 
menyediakan benih bagi kamu dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-
buah kebenaranmu; kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, 
yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih 
yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-
orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.” 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 335: 1 dan 3, “Manusia yang Meluku” 
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Dilanjutkan dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 

IV.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

L : Menjadi manusia Paskah berarti mengalami perubahan kehidupan, dari yang tanpa 
pengharapan menjadi penuh pengharapan, dari kebimbangan menuju hidup 
penuh keyakinan. Dari sebuah ketakutan, beranjak kepada keberanian untuk 
menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi manusia 
Paskah! 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan KJ 340: 1-2, “Hai Bangkit bagi Yesus” 
 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dan terimalah berkat 
Tuhan (berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

 

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 
 

b.  Nyanyian Penutup  – KJ 427: 1 dan 4, “Ku Suka Menuturkan.” 
 

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

 


