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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 17 OKTOBER 2021 (HIJAU) 

 

TEMA : “ALLAH YANG TERLUKA BERSAMAKU, MAMPU MEMULIHKANKU” 
 

PRA-IBADAH 

1. Saat Teduh dan Doa Persiapan Ibadah 
2. Penyampaian intisari Warta Gereja sebelum Ibadah dimulai (Pewarta, umat duduk) 
3. Pewarta menyambut umat 

Majelis + Remaja :   

(disampaikan dengan ceria dan bersemangat dengan intonasi yang luwes. Sapaan ini 
bisa dikembangkan oleh Pewarta) 

Remaja: Shalom Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Pakde Budhe, Om Tante, 
Mas Mbak dan Adik-adik ! Baik yang sedang beribadah di rumah, dan yang 
beribadah di gereja!  

Majelis: Eitssss jangan lupa juga menyapa jemaat tamu dari gereja lain yang ikut 
beribadah bersama GKJ Bekasi Timur. Semoga semua semangat ya. 

Remaja: Ahh iyaaa, halo semuanyaaa! Semoga semua dalam keadaan yang sehat 
dan tetap semangat! Tapiiii, saya penasaran deh Pak/Bu Majelis. Apa iya yang 
beribadah hari ini kondisinya semua baik? Mungkin tidak ya, ada yang kondisinya 
kurang baik, entah sedang sedih, sedang kurang sehat?  

Majelis: Hmmmmm, betul juga ya! Pasti ada saja yang kondisinya sedang tidak baik, 
entah karena sedih, kurang sehat, atau karena hal lain. 

Remaja: Pak/Bu, kira-kira Tuhan Yesus tahu ga ya kalau di antara kita semuanya ada 
yang kondisinya sedang kurang baik? 

Majelis : Tentu saja Tuhan Yesus tahu, bahkan Dia juga merasakan sakitnya kita, 
sedihnya kita! Hebatnya lagi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa 
memulihkan!  

Remaja: Hah beneran, Pak/Bu? Luar biasa…. Bagaimana caranya? Jadi penasaran. 
Kasih tahu donk. 

Majelis: Nah! Minggu lalu, kita sudah belajar mengakui luka batin kita di hadapan 
Allah, minggu ini kita akan belajar bahwa Allah sangat memahami luka batin kita, 
dan bahkan terluka bersama kita. Jadi, nanti kita akan belajar dalam ibadah ini 
bersama Pdt. Ribka Evelina Pratiwi (CM1 dan 2), Pnt. Venantius Budi 
Jatmiko (TI. CKRG), Pdt. Johan Kristantara (TI. KRWG). Selamat beribadah 
ya! 

Tata liturgi 
MINGGU III BULAN KELUARGA, MINGGU KETIGA 



 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah. 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan KJ 21: 

1-2, “Hari Minggu, Hari yang Mulia” 
 
6.   Sementara umat bernyanyi, prosesi pembawa simbol, Liturgos, Pelayan Firman, dan 

anggota Majelis lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di area bawah mimbar, 
prosesi berhenti. Pembawa simbol meletakkan SALIB dan mengucapkan narasi 

 
 Tuhan, salib ini menjadi simbol penderitaan-Mu. Engkau juga pernah terluka dan 

Engkau memahami juga setiap luka di batin kami. Pulihkanlah keluarga kami. 
 

7.   Setelah selesai, pembawa simbol menuju ke tempat duduknya. PF dan Liturgos naik 
ke area depan mimbar, lalu 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 :  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. NYANYIAN PUJIAN                                                                               (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah 
L :     
(disampaikan dengan ceria dan bersemangat. Sapaan ini bisa dikembangkan oleh 

Liturgos) 

Umat yang terkasih, saya akan tampilkan cuplikan video salah satu keluarga yang 
sedang bernyanyi. Kira-kira apakah ada yang mengenal lagu ini? 

Jika ada yang mengenalnya, boleh juga ikutan menyanyikan lagu ini.  

Kita akan dengarkan sama-sama yaa…  

(menampilkan video salah satu keluarga dengan menyanyikan 2 bait saja) 

 
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita 

Dalam s'gala susahku. selalu menghiburku 
 

Dia mengerti bahasa, tetesan air mata 
Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang 

Tuhan Yesus setia 
 

Rupanya, Tuhan Yesus mengerti setiap luka, setiap tetes air mata, setiap 
pergumulan kita ya! Kiranya melalui ibadah ini, kita semakin kuat sebab Allah 

juga memahami luka kita. 
 

b. Nyanyian Pujian “Tuhan Yesus Setia” (2 kali)  
 



 
3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah                              (oleh Liturgos) 
L :  Tidak bosan-bosannya, kita perlu terus mengingat perintah untuk saling 

mengasihi. Mari seluruh anggota keluarga saling membantu untuk membuka 
Alkitab kita pada Lukas 6: 27-28. (Tunggu waktu sejenak) Begini, firman Tuhan 
“Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah 
musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat 
bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.” 

 
  Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Mas, Mbak, dan Adek-adek,  hukum 

kasih perlu terus kita ingat, sebab kita ini sering lupa untuk mengasihi keluarga 
kita dan orang lain. Kadangkala antar saudara baik adik dan kakaknya suka 
berantem. Anak-anak tidak taat kepada orangtuanya. Kadangkala Ayah Ibu 
bersitegang saling menyalahkan. Kadangkala juga eyang kakung dan eyang putri 
tidak luput dari sikap yang kurang berkenan di hadapan Allah. Di sekolah, di 
rumah, di kantor, di jalanan, di mana saja, kita harus ingat untuk saling mengasihi. 
Sekarang, mari kita bersama berdoa untuk memohon ampun pada Tuhan. Bagi 
umat yang beribadah bersama keluarga di rumah, silahkan memimpin 
keluarganya untuk berdoa bersama memohon ampunan kepada Tuhan. Bagi 
umat yang beribadah di Gedung gereja dan beribadah sendiri, mari berdoa 
secara pribadi.  

           
    
     (Setelah doa pribadi dirasa cukup, Liturgos mengucapkan : “Tuhan maafkanlah 

kami, ampunilah kami…Amin”). 
 
 
P :  Mari bersukacita! Sebab Tuhan mengampuni, memaafkan kita. Ingatlah firman-

Nya dalam Kisah Para Rasul 16: 31, “Jawab mereka: “Percayalah kepada 
Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.””  
Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Amin.. 

 
U   Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur, “Dia Sanggup” (2 kali) 
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan 1 Petrus 2: 24-25                                 (oleh Lektor dari Anak (rekaman) 

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

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

 



2. KHOTBAH – “ALLAH YANG TERLUKA BERSAMAKU, MAMPU 
MEMULIHKANKU” 

a. Saat Teduh/Hening                                         (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 

 
III. LITURGI KHUSUS SAKRAMEN BAPTIS DEWASA DAN SIDI 

a. Pembacaan Pertelaan Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa dan Pengakuan 
Percaya (Sidi) 

b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 

c. Nyanyian Umat – KJ 305 : 1 dan 3 – “’Ku Mengasihi Yesus, Tuhanku” 

d. Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa dan Sidi 

e. Penyampaian Berkat dan Doa Syukur 

f. Pengakuan Iman Rasuli (dipimpin Pendeta dan Liturgos, umat berdiri, dengan 
gerakan) 

g. Penyerahan warga dewasa baru kepada Jemaat 

h. Penyerahan Surat Tanda Baptis Dewasa dan Pengakuan Percaya (Sidi) dan Alkitab 

 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                 (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                 (oleh Remaja) 
 

(disampaikan dengan penuh semangat dengan intonasi yang luwes. Sapaan ini bisa 
dikembangkan oleh Remaja) 

 
Lega… tidak ada kata-kata yang mampu diucapkan selain terima kasih ya Tuhan. Kau 
hadir menemani, mendengar, memahami dengan turut merasakan bahkan 
memulihkan kami.  
 
Demikianlah firman Tuhan dalam Persembahan ibadah minggu ini kita dasari 
dari Mazmur 118: 21, “Aku bersyukur kepadaMu sebab Engkau telah menjawab 
aku dan telah menjadi keselamatanku.” 
 
Wahai keluargaku, besar karya Tuhan terhadap keluarga kita. Kini marilah kita 
serahkan ungkapan syukur kita kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. 
 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 299, “Bersyukur kepada Tuhan” (2 kali) 
c.  Doa Pengucapan Syukur                                            (oleh Remaja, umat berdiri) 

Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 
 
 
 
 
 
 



V.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                                                        (oleh Liturgos) 

L :  
(disampaikan dengan ceria dan bersemangat dengan intonasi yang luwes. Sapaan ini 

bisa dikembangkan oleh Liturgos) 
 

Yesus menderita bersama kita, Yesus tahu setiap luka kita, sebab Yesus juga pernah 
merasakannya dalam penderitaan di atas kayu salib. Tetaplah kuat dan semangat!  

 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan, “Jadikan Kami Satu” (1 kali) 

 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan                                                                      (oleh PF) 
P : Mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. 

Terimalah berkat Tuhan (berkat disampaikan). 

      (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

 
 

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

 

b.  Nyanyian Penutup  – “Jalan Serta Yesus” (2 kali) 
 
Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari mimbar 
utama/besar. Kemudian, bersama dengan Liturgos berdiri di depan mimbar, mempersilahkan 
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. 

 
Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati 

 


