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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 23 MEI 2021 (MERAH) 

 

TEMA : “BERANI MENYONGSONG HIDUP” 
 

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, 23 Mei 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: 
“BERANI MENYONGSONG HIDUP”. Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh 
Pdt. Ribka Evelina.  Selamat beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah. 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan NKB 103 : 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 atas berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan disepanjang perjalanan 

kehidupan kita, marilah Ibadah Minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa 
sumber pertolongan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tidak pernah 
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. PROSESI RIYAYA UNDHUH-UNDHUH                               (umat duduk) 

 
L : Saudaraku, peristiwa Pentakosta terjadi bertepatan dengan peringatan Pentakosta Yahudi. 

Pada saat itu, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk memperingati peristiwa 
pemberian Taurat kepada Musa serta merayakan ucap syukur atas awal panen gandum. 
Semua itu didasari dengan sebuah keyakinan bahwa keberhasilan panen mereka karena 
pertolongan Allah. Pada masa kini, tak banyak lagi orang di kota urban yang bercocok tanam 
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seperti kebanyakan pekerjaan orang Yahudi di masa lampau. Meskipun demikian, kita 
diajak untuk mengingat, bahwa segala yang bisa kita nikmati dan miliki hari ini, semua 
adalah anugerah Tuhan. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan tidaklah mungkin kita 
bisa mendapatkan berkat bagi diri kita, keluarga dan sesama. 

 
  Maka mari, ibadah Pentakosta hari ini kita awali dengan memberikan apa yang terbaik yang 

sudah kita terima selama satu tahun ini. Ingatlah senantiasa firman Tuhan, "Sebab segala 
sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya". 

 
(Iring-iringan Persembahan Natura memasuki ruang ibadah (Diringi dengan jathilan dan 
tembang asmaradhana semarangan). Perwakilan panitia secara simbolis menyerahkan 
persembahan tersebut kepada gereja yang akan di terima oleh salah satu Majelis yang 

telah di tunjuk, kemudian persembahan tersebut diletakkan di tempat yang telah 
disediakan) 

 
Tembang Asmaradhana 

Pisungsung ingkang puniki 
Persembahan ini 

Konjuk myang Gusti ma wasa 
Dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

Kang sampun paring rahmate 
Yang telah memberikan rahmat-Nya 

Rumentah marang pra umat 
Tercurah keseluruh Umat 
Sandang klawan pangan 

Kebutuhan hidup tercukupi 

Sarta gesang kang rukun 
Juga hidup dalam kedamaian 

Kang lulus bakal narima 
Yang tahan uji itulah yang menerimanya 

 Nyanyian Pujian  NKB 103 : 3 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  
 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah                (oleh Liturgos) 
L :   Umat yang dikasihi Tuhan, Marilah kita menghayati hukum kasih yang ditulis dalam 

Yohanes 15 : 17 " Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain”. 

 
  Kita menyadari bahwa kita belum mampu secara sempurna mewujudnyatakan hukum 

kasih tersebut. Untuk itu marilah dengan ketulusan, kita sungguh-sungguh mengakui dosa 
dan memohon pengampunan serta menyatakan kesediaan untuk menjalani hidup yang 
semakin berkenan di hadapan Tuhan dengan doa secara pribadi. Mari berdoa secara 
pribadi … (Setelah doa pribadi dirasa cukup, Liturgos mengucapkan : “Tuhan 
dengarkanlah doa penyesalan kami…Amin”). 

 
 

P :  Umat yang dikasihi Tuhan, jika kita bersungguh-sungguh memohon pengampunan 

kepada Allah, dan terus-menerus mengoreksi diri serta berusaha untuk semakin berkenan 
kepada-Nya, Allah akan menganugerahkan pengampunan dan penyertaan kepada kita . 
Terimalah berita anugerah pengampunan dari Allah, sebagaimana tertulis dalam Roma 8 
: 15 “Sebab kamu tidak menerima roh  perbudakan yang membuat kamu menjadi 
takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh 
itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa “. 



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

 

U  :  Syukur kepada Allah. 
b. Nyanyian Syukur  KJ 233 : 1,3 

 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I Kisah Para rasul 2 : 1-21 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil Yohanes 15 : 26-27, 16 : 4b (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 – “BERANI MENYONGSONG HIDUP” 

 

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) 
Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun kehidupan yang kita jalani tidak pernah lepas dari 
permasalahan, hambatan dan kesulitan tetapi damai sejahtera-Nya memampukan kita 
menghadapinya. Oleh sebab itu sudah selayaknya kita mengucapkan syukur atas kemurahan 
Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari 1 
Tesalonika 5 : 18 “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah 
di dalam Kristus Yesus bagi kamu”   
 
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 444 (Dinyanyikan 2x) 
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 : Roh Kudus yang kita imani, akan terus berkarya dalam rangka menguatkan kita untuk hadir 

memberikan keberanian dan semangat untuk terus berkarya menghadirkan kebaikan Allah 
di tengah-tengah dunia. Roh Kudus memanggil kita untuk berani menyongsong hidup. Roh 
Kudus memanggil kita untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kiranya Roh Kudus membimbing 
dan memampukan kita untuk menjalaninya. 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan KJ 234 : 1,2,3 

 
 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 



P : Umat yang dikasihi Tuhan, Muliakanlah Tuhan dalam setiap kata dan karyamu dengan 

sungguh-sungguh!  Terimalah berkat Tuhan…  

      (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

      
 

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

 

b.  Nyanyian Penutup  – NKB 104 : 1,2 

 
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. 


