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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 24 OKTOBER 2021 (HIJAU) 

 

TEMA : “KUATKAN HATIMU, BERDIRILAH, IA MEMANGGIL ENGKAU” 
 

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: (muka lesu sambil termenung) 

Majelis: Lho lho lho kok lesu. Termenung juga. Sedang memikirkan apa? kenapa? 

Remaja: Huh…. (tarik nafas kesal)… Pak/Bu, saya mau tanya deh. Bapak/Ibu pernah 
ga sih hatinya sakittttttt banget karena orang lain? 

Majelis: Ya pernah dong. Sering juga malah. 

Remaja: Terus bagaimana bisa sembuh hatinya? saya sudah coba, memaafkannya, 
melupakannya, tapi rasanya masih sakit hati ini, apalagi kalau lihat wajah orang 
itu dekat-dekat saya….(wajah sedih) 

Majelis: Memang sih tidak mudah. Hmmm... kamu ingat tidak, di ibadah Minggu 10 
Oktober lalu, kita diajak untuk mengakui sakit dan luka di hati kita kepada Tuhan. 
Lalu di minggu berikutnya, kita belajar dan tahu bahwa Yesus juga merasakan 
sakit yang kita alami kan? Nah, di minggu ini, kita akan diingatkan bahwa 
menyembuhkan luka di hati itu tidak mudah, bisa-bisa malah jatuh bangun terus 
lho. Yang penting, setiap kita jatuh, bawa sakit hati itu kepada Tuhan lagi dan 
lagi. Intinya jangan pernah bosan cerita sama Tuhan. 

Remaja: Iya ya, Pak/Bu, saya sebenarnya baru sekali berdoa, lalu langsung minta 
Tuhan sembuhkan sakit hati ini. Setelah ini, malah tidak datang lagi kepada 
Tuhan. 

Majelis: Nah, tetap semangat ya! Yakinkan diri bahwa kita tidak sendirian, ada Tuhan 
Yesus bersama kita. Eh, jangan-jangan yang hari ini datang beribadah, banyak 
juga yang di hatinya masih menyimpan rasa sakit dan luka.  

Remaja: Wahh kalau begitu, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Pakde Bude, 
Om Tante, Mas Mbak dan adek-adek tetap kuat ya! Saya juga mau terus 
menguatkan hati di dalam Yesus. 
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Majelis: Gitu donk! Hari ini, kita akan beribadah dan mendengarkan firman yang 
menguatkan untuk selalu semangat berjuang menyembuhkan sakit dan luka di 
dalam hati kita. Bersama Pdt… dengan tema KUATKAN HATIMU, BERDIRILAH, 
IA MEMANGGIL ENGKAU 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah. 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan KJ 318: 

1-2, “Berbahagia Tiap Rumah Tangga” 
 

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 LILIN dan mengucapkan narasi 

 
 Tuhan, lilin ini adalah simbol terang-Mu yang menerangi kami di masa-masa gelap. 

Engkau, Sang Terang itu yang akan menguatkan hati kami, meneguhkan kaki kami 
untuk memulihkan luka-luka batin di tengah keluarga, Terangilah 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) 

Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Pakde Bude, Om Tante, Mas Mbak dan adek-
adek, meskipun luka dan sakit di hati kita tidak mudah disembuhkan, mari tetap 
percaya ya bahwa kita punya satu sobat yang setia yang selalu menemani kita! 

 

b. Nyanyian Pujian, “Ada Satu Sobatku” (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 saling membantu membuka Alkitab kita pada Ulangan 6: 5. 
Begini, firman Tuhan “Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.” 

 



  Mengasihi Tuhan, bisa kita lakukan dengan mengasihi orang lain. Apa 
contohnya? Berbuat baik, berkata sopan, tidak membenci, memaafkan, 
menolong, dll. Mari kita ingat-ingat lagi, selama 6 hari kemarin, kita berkata sopan 
tidak pada orang lain? Apakah hati kita mengasihi mereka, atau malah 
membenci? 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 Amsal 20: 7, “Orang benar yang bersih kelakuannya – berbahagialah 
keturunannya.”  
Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Amin.. 

 

U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur, “Jalan Hidup Orang Benar” 
 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan Markus 10: 46-52                                     (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 – “KUATKAN HATIMU, BERDIRILAH, IA MEMANGGIL ENGKAU” 

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

 

III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                               (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                                     (oleh Remaja) 
 

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

Tik tok tik tok tik tok, itu bunyi suara jam ya. Nah! Setiap detiknya itu, karunia Tuhan 
lho! Tuhan memberi kita kesempatan hidup bersama keluarga kita. Ada berkat nafas 
kehidupan setiap pagi, makanan setiap hari, berkat kekuatan setiap hari. Jangan lupa 
bersyukur ya! Dalam semua kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu, ingatlah juga 
firman Tuhan dalam Amsal 3: 9-10, “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan 
dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu 



akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan 
meluap dengan air buah anggurnya.” 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur, KJ 302: 1-3, “Kub’ri Persembahan” 
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Remaja, umat berdiri) 

Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan dengan gerakan. 
 

IV.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

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

bisa dikembangkan oleh Liturgos) 
 

Untuk menyembuhkan luka di hati kita karena sikap orang lain, memang tidak 
mudah. Kadang kita bisa kuat, tapi sering juga kita kembali sakit. Mari kita tetap 
yakin ya, kuatkan hati, berdirilah, Tuhan memanggil kita untuk menyembuhkan. 

 

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, KJ 451: 1-2, “Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga” 
 
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 

 


