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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 12 DESEMBER 2021 (MERAH) 

 

TEMA : “SUKACITA DAN PERUBAHAN HIDUP SEBAGAI KEBAJIKAN" 
 

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, bapak, ibu dan saudara terkasih, 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. 

 

  Umat yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Adven ke-3. Kita berada di 
pertengahan masa Adven yang terdiri atas empat Minggu. Tentu saja, sebagian 
dari kita sudah menyiapkan diri baik secara jasmani  maupun rohani untuk 
menyambut kehadiran Sang Juru Selamat.  

MInggu Adven pada hari ini disebut "Gaudete Sunday" atau Minggu Sukacita. 
Simbol sukacita ini bisa dilihat pada dekorasi di altar, yaitu rumput  yang mulai 
tumbuh di bawah pohon kering, dia bisa tumbuh berkat adanya air yang mengalir. 
Perubahan kehidupan, terjadi dengan tumbuhnya rerumputan dan hadirnya 
burung- burung. Perubahan menjadi lebih baik pasti akan membuahkan sukacita. 

 
Sukacita tentu bukan berarti bersenang-senang untuk diri sendiri, melainkan 
menghadirkan sukacita bagi sesama melalui kebajikan, selalu menyebarkan kabar 
baik dan menunjukkan cinta kasih kita kepada semua orang. Yohanes Pembaptis 
menyerukan perubahan hidup sebagai "buah pertobatan". Buah yang baik tentu 
saja memberi sukacita bagi orang yang memakannya. Dengan demikian, 
perubahan hidup sejati mestilah membawa sukacita. Tetap berdoa dan mengucap 
syukur serta memuji Allah senantiasa agar kita selalu bersukacita dalam menjalani 
kehidupan ini. 

 
Mari kita bersama-sama merayakan "SUKACITA DAN PERUBAHAN HIDUP 
SEBAGAI KEBAJIKAN", bersama Pdt. Johan Kristantara(CM1 dan 2), Pdt. Didik 
Christian Adi Cahyono.(CKRG), Pdt. Ester Rela Intarti (KRWG).  Selamat 
beribadah, Tuhan Memberkati. 

Tata liturgi 
ADVEN MINGGU III, MINGGU KEDUA 



 
4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 
5. Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  NKB 50 

: 1,2,3 "Fajar Baru Merekah" 
6.   Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota Majelis 

lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, PF menyalakan Lilin 
Advent 3, kemudian PF dan Liturgos saling menyampaikan salam dengan 
membungkukkan badan. Selanjutnya, 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, Sang Sumber Karunia Surga, yang kasih setiaNya nyata atas 

hidup kita. Puji syukur senantiasa untuk segala anugerah dan berkat 
penyertaaNya bahwa hari ini kita boleh memasuki minggu Advent 3, Minggu 
sukacita dalam menanti kahadiran sang Mesias.  

  Marilah kita rayakan masa penantian kedatangan Yesus dalam ibadah Minggu 
Masa Adven-Natal 3 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, Rasul Paulus, walaupun dari dalam penjara, 

menyerukan kepada umat untuk menjalani kehidupan dan persekutuan mereka 
dalam sukacita senantiasa. Melalui  tema ibadah minggu ini,  marilah kita 
bersyukur atas kasih dan berkat-Nya, karena dalam situasi dan kondisi apapun, 
dengan melakukan segala kebajikan, sukacita akan senantiasa mengiringi kita. 
Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang 
Sumber Kehidupan. 

 
b. Nyanyian Pujian  KJ 83:1,5 "Terbitlah Bintang Timur" 

 
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 Markus 12:28-
31"Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki 
bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-
orang itu, datang kepadaNya dan bertanya : ‘Hukum manakah yang paling 
utama?’. Jawab Yesus : ‘Hukum yang terutama ialah : Dengarlah hai orang Israel, 
Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 
dengan segenap kekuatanmu. Dan hokum yang kedua ialah: Kasihilah 



sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih 
utama dari pada kedua hukum ini. “ 

  Kita menyadari, belum sepenuhnya dapat mengasihi dan peduli kepada orang 
lain, kita sering membiarkan kuasa kegelapan merasuki kita, 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 
2 Petrus 3:9 "Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang 
menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 
menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang 
berbalik dan bertobat.“ 

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

 
U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur PKJ 216:1,3 "Berlimpah Sukacita Di Hatiku" 
c. Persembahan Pujian : SMAK 6 penabur : O Come, Imanuel 

 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I :  Filipi 4:4-7 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil : Lukas 3:7-18 (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 -3”  
 

2. KHOTBAH – : "SUKACITA DAN PERUBAHAN HIDUP SEBAGAI KEBAJIKAN". 

a. Saat Teduh/Hening                                  (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 
c. Persembahan Pujian : Keluarga Muda –Jadi SepertiMU 
d. Pengakuan Iman Rasuli  dipimpin Liturgos, umat berdiri) 

 
III.   LITURGI KHUSUS SAKRAMEN PERJAMUAN  

a. Pembacaan Pertelaan Sakramen Perjamuan 
b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 
c. Pananting/Persiapan Umat secara Pribadi  
d. Nyanyian Umat – PKJ 155: 1 & 2 



 e. Pelayanan Roti dan Anggur 
 f.  Doa Syukur 

 
IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                       (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                                (oleh Liturgos) 
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada 
Tuhan, karena berkat kebaikanNya luar biasa dalam kehidupan kita. Persembahan 
ibadah minggu ini kita dasari dari Roma 12:1 “Karena itu, saudara-saudara, demi 
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada 
Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”  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 PKJ 264 : 1 "Apalah Arti Ibadahmu" 
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, waktunya sudah dekat. Kita semua diundang untuk 
lebih terbuka menyambut kelahiran Yesus. Dengan hati yang terbuka, kita harus 
lakukan perubahan besar di dalam kehidupan kita dengan kebajikan. Mari sambut 
KedatanganNya dengan sukacita. 

    Kiranya Allah memampukan kita untuk menjalaninya. 

b.  Menyanyikan Nyanyian Pengutusan PKJ 239:1-2 "Perubahan Besar" 

 

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) (dinyanyikan 1 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 

 


