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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 5 DESEMBER 2021 (UNGU) 

 

TEMA : DIUTUS UNTUK DUNIA YANG RAPUH" 
 

PRA-IBADAH 

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

Salam sejahtera bagi kita semua, selamat berjumpa pada Ibadah Minggu, 05 Desember 
2021 yaitu minggu kedua Masa Adven-Natal tahun 202, 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:  "DIUTUS UNTUK DUNIA YANG 
RAPUH" 
 
Dunia yang rapuh, disimbolkan dengan  pohon dan ranting yang kering, seperti yang 
Saudara lihat pada dekorasi ibadah hari ini. Bukankah setiap hari selalu ada  tindak 
kejahatan dan semakin banyak orang mengalami penderitaan? Kekerasan dalam 
rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap sesama! 
Bahkan pembunuhan, penganiayaan, pencurian terjadi dimana-mana.  Banyak saudara 
kita yang menderita karena bencana alam, sehingga mereka kehilangan keluarga dan 
harta bendanya. Belum lagi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi dan juga pandemi 
yang belum usai! 
 
Saudaraku, dalam pencobaan yang terus saja dialami, dalam dunia yang rapuh ini, 
beranikah kita diutus? Utusan yang disimbolkan dengan air yang mengalir di tengah 
kerapuhan dunia. Membawa kesejukan di tengah kekeringan. Mampukah? 
Bersediakah? 
 
Bersama dengan Pdt. Samuel Silo Samekto (CM1), Pdt. Johan Kristantara (CM2), 
Pdt. Elysabeth Bilang(CKRG), Pdt. Nining Arsini(KRWG) kita akan belajar untuk 
menjadi pribadi yang selalu siap diutus untuk dunia yang rapuh.    Selamat beribadah, 
Tuhan Memberkati. 

Tata liturgi 
ADVEN MINGGU II, MINGGU PERTAMA 



 
4. Pewarta menyalakan lilin ibadah. 
5. Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  KJ 

242:1-3 "Muliakan Allah Bapa" 
6. Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota Majelis 

lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, PF menyalakan Lilin 
Advent 2 kemudian 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 :  Terpujilah Allah yang Maha besar yang membimbing kita memasuki Minggu 

Advent yang kedua tahun 2021, ucapan syukur dan pujian bagi Allah oleh 
karena anugerah dan pemeliharaan-Nya atas kehidupan kita di sepanjang 
waktu yang telah kita jalani. Marilah kita rayakan masa penantian kedatangan 
Yesus dalam ibadah Minggu Masa Adven-Natal 2 ini, dengan pengakuan bahwa: 
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi 
yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya dan yang tidak 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 : Umat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang 

menggentarkan yang membawa pemurnian atas umat manusia. Umat manusia 
dan dunia digambarkan begitu rapuh dan tidak akan tahan menghadapi 
kedatangan Tuhan. Melalui  tema  ini,  kita belajar bahwa di dalam 
kesederhanaan dan kerapuhan, maukah kita diutus untuk dunia yang rapuh ini? 
Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang 
Sumber Kehidupan. 

 
b. Nyanyian Pujian  KJ 84:1,2 "Ya Yesus, Dikau Kurindukan" 

 
3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 
a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah        (oleh Liturgos) 

L :   Umat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus adalah wujud kasih dan 
kepedulian Allah kepada manusia. Kita  diutus untuk saling mengasihi dan saling 
peduli. Mari kita menghayati perintah kasih yang ditulis dalam Matius 22:37-40 
"Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan 
yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: 
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum 
inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.“ 



  Kita menyadari, bahwa kita belum sepenuhnya dapat mengasihi dan peduli 
kepada orang lain, kita sering membiarkan kepentingan dan keakuan kita sendiri. 
Kita sering mencari jalan sendiri untuk menyelesaikannya sehingga kita abai 
mentaati Firman-Nya.  

  Untuk itu marilah dengan ketulusan kita sungguh-sungguh mengakui dosa dan 
memohon pengampunan 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 :  Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Anugerah dan 

penyertaan-Nya selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Kiranya kita 
dimampukan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak dan rancangan-Nya. 
Terimalah berita anugerah pengampunan dari Allah, sebagaimana tertulis dalam 
Yeremia 31:3 "Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: Aku 
mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan 
kasih setia-Ku kepadamu.” 

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

 
U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur PKJ 143 : 1-2 “Yesus Tetap Mengasihi Aku” 
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan Maleakhi 3:1-4 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Lukas 3:1-6 (oleh PF) 

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

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

▪ Pemutaran Video MAN : “Aku dan Eyang – Eps -2”  
 

2. KHOTBAH – : " DIUTUS UNTUK DUNIA YANG RAPUH" 

a. Saat Teduh/Hening                                        (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 
c. Persembahan Pujian : Komisi Remaja – Kita Diutus (Sekarang Waktunya) 

 
III. LITURGI KHUSUS PENGAKUAN PERCAYA (SIDI) – Khusus ibadah pk. 09:00 WIB 

a. Pembacaan Pertelaan Pelayanan Pengakuan Percaya (Sidi) 
b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 
c. Pananting dan Ungkapan Pengakuan Percaya 
d. Nyanyian Umat – KJ 305 : 1 dan 3 – “’Ku Mengasihi Yesus, Tuhanku” 
e. Penyampaian Berkat dan Doa Syukur 
f. Pengakuan Iman Rasuli   (dipimpin Pelayan Firman, para pengaku percaya 

menghadap umat) 
g. Penyerahan warga dewasa baru kepada Jemaat 



h. Penyerahan Surat Tanda Pengakuan Percaya (Sidi) dan Alkitab 
i. Persembahan Pujian : Katekumen – Sampai Akhir Hidupku! 

 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR               (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                (oleh Liturgos) 
Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun kehidupan yang kita jalani saat ini terasa berat, 
namun kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus selalu menaungi kita. Kemuliaan-Nya 
menyertai setiap langkah kita, sehingga kita tetap bisa berjalan di jalan-Nya. Oleh 
sebab itu sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas kemurahan Allah 
melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan ibadah minggu ini kita 
dasari dari  Mazmur 30:5 “Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang 
dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus!”  Umat 
yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki ruang ibadah ini, ataupun beribadah di 
rumah, kita sudah menghimpun ataupun menyisihkan persembahan kita. Kini marilah 
kita nyatakan ungkapan syukur dan sukacita itu kepada Allah melalui nyanyian dan 
doa syukur. 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 301 “Aku Bawa dan Berikan” (2x) 
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Diakhiri Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
V.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kesederhanaan dan kerapuhan kita 

diutus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan bagiNya, 
sehingga semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Marilah terus 
bertekun di dalam masa adven untuk menanti kedatangan Kristus. 

  Kiranya Allah memampukan kita untuk menjalaninya. 
b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan PKJ 177:1,3 "Aku Tuhan Semesta" 

 
 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 
P : Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan taatilah 

kehendak-Nya. Mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang 
kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan :   (Berkat disampaikan dengan 
menyanyikan PKJ 180) 

      
U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 
 



       
U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 
 

b.  Nyanyian Penutup  – "Rapuh" (Theme Song MAN 2021) 
 

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 

 


