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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 31 OKTOBER 2021 (HIJAU) 

 

TEMA : “SALING MENGAKU DOSA, SALING MENDOAKAN, SALING 
MEMULIHKAN” 

 

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) 

R : Halo, Bapak Ibu Majelis! Selamat pagi, halooooo semuanya! 

M : Wahh semangat banget kamu! Ada apa ni? 

R : Jelas semangat donk, Pak/Bu! Hari ini kan hari penutupan Bulan Keluarga. 

M : Kan ditutup harusnya sedih donk? 

R : Enggaklah, Pak/Bu. Kan selama sebulan ini sudah belajar banyak lho 
mengenai luka batin. 

M : Coba aku test, masih ingat ga Minggu-minggu lalu belajar apa? 

R : Inget donk! Minggu 1, kita belajar soal Yesus yang menjadi batu penjuru di 
tengah keluarga. Lalu Minggu 2 belajar soal mengakui luka di hati. Minggu 
3, kita belajar kalau Yesus tuh ternyata merasakan ketika hati kita sakit. 
Minggu 4, kita belajar kalau menyembuhkan luka di hati tuh ga mudah, tapi 
kita diajak terus berusaha. 

M : Wuiiihhh! Hebat banget lho kamu! Tapi Minggu ini tahu ga kita mau belajar 
apa? 

R : Ya belum tahu Pak/Bu, kan baru mau mulai ibadahnya. Emang kita mau 
belajar apa sih Minggu ini? 

Tata liturgi 
MINGGU V BULAN KELUARGA, MINGGU KELIMA 



M : Di Minggu ini, bersama Pdt. Ribka Evelina Pratiwi Kita mau belajar untuk 
untuk saling mengakui kesalahan, saling mendoakan dan saling 
memulihkan. Sudah siap? 

R : Siap donk Pak! Bapak Ibu, Mas Mba, Adek-adek, Eyang Kakung, Eyang 
Putri sudah siap? Mari kita beribadah bersama. 

 

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

KJ 3: 1-2, “Kami Puji dengan Riang” 
 

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 hati dan 
mengucapkan narasi 

 

Tuhan, inilah hati kami, hati keluarga kami. Kami serahkan pada-Mu, mampukan 
hati kami untuk saling  mengaku dosa, saling mendoakan dan saling 

memulihkan. 
 

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 :  Ibadah Minggu dalam rangka penutupan Bulan Keluarga ini berlangsung 

dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 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, adik-adik, kaum muda, Pakdhe Budhe, hari ini kita bersyukur! Sudah 
satu bulan ini, kita belajar bersama-sama tentang luka batin. Kita sudah diajak 
untuk menyadari dan mengatasi luka batin. Dan hari ini, dalam rangka penutupan 
Bulan Keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin, sehingga 
keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, 



menjadi keluarga-keluarga yang damai, penuh kasih dan saling menyanyangi! 
Seperti Yesus yang menyanyangi kita semua! 

 

b. Nyanyian Pujian, “Yesus Sayang Semua” (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 di dalam Yakobus 2: 8, Bapak Ibu silakan membantu anak-
anaknya atau bisa juga kakak-kakak membantu adik-adiknya, juga para 
cucu membantu eyang kakung dan putrinya untuk membuka. Begini, 
firman Tuhan “Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama 
yang tertulis dalam Kitab Suci: “Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri”, kamu berbuat baik.” 

 

DOA PENGAKUAN DOSA 
Dipimpin oleh pendeta, anak (A), remaja (R), dewasa, (D), lansia (L), umat 

(U) 
 

P : Saudara-saudaraku dan anak-anak terkasih, siapa yang tidak bahagia 
jika keluarga kita dipenuhi kasih sayang? Tapi kadang-kadang, karena 
kita egois dan memikirkan diri sendiri, kita malah saling menyakiti. Mari 
kita mohon ampun pada Tuhan ya, dan berdoa bersama. 

 

P : Yesus yang baik, kami sering menyakiti hati keluarga kami. Kami mohon 
dengarkanlah permohonan ampun kami ya Tuhan. 

 

D : Ya Tuhan, sebagai orangtua, kami seringkali memaksakan kehendak 
kepada anak-anak kami. Kami juga sering melukai hati anak-anak kami 
dengan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan 
ampunilah kami yang sudah menorehkan luka pada hati anak-anak 
kepunyaan-Mu. 

 

U : Tuhan ampunilah kami. 
 

A : Yesus, maafkan kami. Kami sering tidak hormat dan tidak taat pada orang-
tua kami. Kami pernah bicara kasar, juga berbohong pada orangtua kami. 
Tuhan, maafkanlah kami. 

 

U : Tuhan ampunilah kami. 
 

R : Ya Tuhan, sebagai generasi muda, kami sering berlaku seenak kami 
sendiri. Keegoisan kami melukai hati orangtua, adik dan teman-teman 
kami. Luka yang pernah ditorehkan oleh orangtua kami, juga membuat 
kami menjadi pribadi yang terluka. Tuhan ampunilah kami dan pulihkanlah 
kami. 



 

U : Tuhan ampunilah kami, Tuhan pulihkanlah kami. 
 
L : Ya Allah, sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih 

baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi 
penerus kami. Tuhan ampunilah kami. 

U :  Tuhan ampunilah kami. 
 

P : Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku dihadapan-Mu secara 
pribadi dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan 
pengakuan kami semua. Tuhan ampunilah kami. 

 

U : Amin. 
 

 BERITA ANUGERAH 
P :  Mari bersukacita! Sebab Tuhan mengampuni, memaafkan kita. Ingatlah 

firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 13: 38-39, “Jadi ketahuilah, hai 
saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu 
pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya 
memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu 
peroleh dari hukum Musa.”  
Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam 
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.. 

 

U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur, KJ 386: 1, 2 dan 5 “Manisnya Nama Penebus” 
 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I, Kejadian 50: 15-21  (oleh Lektor dari Anak (rekaman) 
c. Bacaan II, Yakobus 5: 15-17  

▪ 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 – “SALING MENGAKU DOSA, SALING MENDOAKAN, 
SALING MEMULIHKAN” 

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

DOA SYAFAAT 
Dipimpin oleh pendeta, anak (A), remaja (R), dewasa, (D), lansia (L) 



 
P : Bapa surgawi, kami anak-anak-Mu hendak menaikkan doa-doa 

permohonan kami. Kiranya Engkau mende-ngarkan permohonan kami. 
A : (berdoa untuk para orangtua dalam mencari nafkah untuk kecukupan 

keluarga) 
R :  (berdoa untuk para lansia dalam menjalani hari-hari di tengah tubuh yang 

semakin lemah) 
D : (Berdoa bagi anak-anak dalam menjalani masa studi) 
L : (Berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam mewartakan Injil 

Tuhan) 
P : (Berdoa bagi keluarga-keluarga yang terluka agar mengalami pemulihan) 
 

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) 

Kita sudah memasuki minggu terakhir lho di bulan Oktober ini! Kalau kita ingat-
ingat lagi, pasti sudah banyak kebaikan Tuhan yang kita terima di bulan ini. 
Mulai dari berkat makanan, minuman, kesehatan, bahkan ada lho yang sudah 
mulai kembali belajar secara langsung di sekolah. Dannnn, di Minggu lalu, 
Eyang Kakung dan Eyang Putri kita juga sudah diperbolehkan mengikuti 
ibadah di gedung gereja. Semua itu, karena kebaikan Tuhan. Dalam semua 
kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu, ingatlah juga firman Tuhan dalam 1 
Tesalonika 5: 18, “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah 
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” Mari bersama 
kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. 

  
b.  Nyanyian Pengucapan Syukur, “Sungguh Ku Bangga Bapa” (1 kali) 

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) 

 



Semoga, pada ibadah hari ini, kita semua semakin baik ya hatinya, semakin 
saling memaafkan dan semakin berbahagia di tengah keluarga. Tuhan 

memberkati kita semua agar kita semakin menjadi satu di dalam Tuhan. 

 

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

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan                                                     (oleh PF) 

P :  Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman 

U : yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya; 

P : dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru, 

U : yang dipahat untuk bangunan istana! 

P : Semoga gudang-gudang kita penuh, 

U : mengeluarkan beraneka ragam barang; 

P : Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya! 

U : Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah TUHAN! 

P : Terimalah berkat Tuhan..  (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 
180) 

 
U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

 

b.  Nyanyian Penutup, “Hati yang Gembira adalah Obat” (2 kali) 
 
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. 

 
Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati 

 


