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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 17 APRIL 2022 (PUTIH) 

 

TEMA : “KEBANGKITAN YANG MENGHADIRKAN SUKACITA" 
 

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 :  

(Ada seorang remaja, bernama Maria sedang duduk termanggu-manggu.)  

Majelis :  "Hai Maria! Selamat pagi! High five dong sudah lama tidak bertemu kan!"  

Remaja :  (Tidak menjawab, hanya duduk diam, dengan wajah tidak mau melihat ke 
arah majelis.) 

Majelis : "Lho, kok diam saja, ada apa? yuk kita ngobrol." 

Remaja :  (Tetap diam) 

Majelis :  "Selamat pagi bapak, ibu, eyang kakung, eyang putri, teman-teman remaja 
pemuda dan anak-anakku yang terkasih. Baik yang ada di gereja maupun 
yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Saya bingung nih 
Maria ditanya kok diam saja. Kenapa ya? Lihat saja wajahnya begitu, 
ngumpul di tengah semuanya. Kita tanya saja ya. Ada apa sih dengan 
Maria?"  

Majelis : "Hai Maria, kamu ditanya kok hanya diam. Kenapa? Lagi sakit ya?"  

Remaja :  "Saya sedih. Hati saya hancur!" 

Majelis :  "Hati Maria hancur? Memangnya kenapa hancur?" 

Remaja :  "Karena Dia yang saya cari-cari tidak ada."  

Majelis :  "Dia siapa?”  

Remaja : “Dia, Yesus. 3 hari lalu kan dikuburkan di sini. Tapi sekarang tidak ada. Saya 
cari-cari tidak ketemu. Hati saya masih terluka sampai sekarang jika ingat 
kejadian Ia disalibkan, lalu sekarang, hati saya jadi makin hancur karena Dia 
tidak ada.”  

Majelis : “Oalah… Lho kamu lupa tho apa yang dikatakan-Nya?”  

Remaja : “Ia berkata apa? Kok saya tidak ingat.”  

Tata liturgi 
MINGGU PASKAH, MINGGU KETIGA 

IBADAH INTERGENERASIONAL 



Majelis : “Di ibadah pagi ini, kita semua akan diingatkan perkataan-Nya. Intinya 
sekarang Dia sudah bangkit, Maria. Yesus sudah bangkit! Yesus sudah 
bangkit! (suara lantang ke seluruh umat) 

  Mari kita ingat bersama-sama perkataan-Nya ya. Kita dengarkan 
pemberitaan Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pdt. Ribka pada 
Ibadah Minggu Paskah ini. Kita akan renungkan bersama dengan tema : 
"Kebangkitan Yang Menghadirkan Sukacita”  

 

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

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

Ceria No. 66:1-5 "Mari Puji TuhanMu" (diiringi tarian tamborin) 
6.    Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota Majelis 

lainnya memasuki ruang ibadah lalu berjajar di depan Altar sampai lagu selesai 
dinyanyikan. 

7.  Setelah itu, Pelayan Firman menyalakan Lilin Paskah dengan diikuti narasi,  
  

 “Lilin Minggu Paskah ini dinyalakan sebagai bentuk panggilan kita untuk mengingat 
bahwa Ia sudah bangkit. Kematian-Nya yang membuat hati kita terluka dan hancur 
telah dipulihkan oleh kebangkitan-Nya. KIranya kita, umat manusia yang sungguh 

dikasihi-Nya, senantiasa bersukacita.” 
 
8.  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, teman-teman remaja pemuda dan anak-
anakku, bersukacitalah! Ia sudah bangkit! Mari agungkan nama Tuhan dan puji 

kasih-Nya. 

 
b. Nyanyian Pujian, Kidung Ceria No. 349 : 1, 2, 4 & 5  "Semua Yang Tercipta" 

 
 
 



3.  PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah            (oleh Liturgos) 
L :  Di mana pun kita berada, kapan pun anugerah waktu yang kita punya, mari 

terus mengingat perintah untuk saling mengasihi. Mari saling membantu 
membuka Alkitab kita pada Kolose 4:6. Begini, firman Tuhan “Hendaklah 
kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu 
tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.” 

 

Bagaimana kita tidak mengasihi-Nya bila Ia telah rela mati di kayu salib 
untuk menebus dosa kita, lalu kini bangkit untuk hadir di tengah kita. Apa 
yang menahan kita untuk tidak mengasihiNya? Tidak ada. Mari mengasihi-
Nya dalam setiap tarikan nafas kita. MengasihiNya berarti juga mengasihi 
sesama kita. Anak-anak, remaja dan pemuda bisa mengasihi Tuhan dengan 
cara taat dan berbakti kepada orangtua. Suami istri bisa mengasihi Tuhan 
dengan cara menghadirkan kedamaian dan saling menghormati di tengah 
keluarga. Dan eyang kakung juga eyang putri bisa mengasihi Tuhan dengan 
menjadi teladan bagi generasi penerus tentang indahnya berelasi dengan 
Tuhan di kehidupan sehari-hari.  Bagi umat yang beribadah bersama 
keluarga di rumah, silahkan memimpin keluarganya untuk berdoa bersama 
memohon pertolongan dan 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 
mampukan kami untuk mengasihiMu. Ampunilah kami bila pernah lupa 
bahwa Kau mati untuk mengampuni dosa kami. Mampukan kami terus 
mengingat teladan pengampunan-Mu sehingga kami mampu juga 
mengampuni sesama kami sebagai wujud kasih kami terhadap 
sesama. Amin”. 

 

P :  Mari bersukacita! Ingatlah firman-Nya dalam Mazmur 116 : 5-7 “Tuhan 
adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-
orang sederhana; aku sudah lemah, tetapi diselamatkan-Nya aku. 
Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu.” 

 

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

 

U :   Syukur kepada Allah. 
 

c. Nyanyian Syukur, Kidung Ceria  No. 126 : 1, 2 & 4 “Allah Bapa, Tuhan” 
 

II. LITURGI SABDA 

1.  PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I : Kisah Para Rasul 10 : 34-43                                               (oleh Liturgos) 
c. Bacaan Injil : Lukas 24 : 1 - 12 

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



▪ Umat menyambut dengan Kidung Ceria No. 127 “Halelu, Halelu” 
d. Tampilan Video “Paskah Bagiku” 

 
2. KHOTBAH – “KEBANGKITAN YANG MENGHADIRKAN SUKACITA” 

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

 
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) 

 

Dugdug…dugdug..dugdug… Bapak, ibu, teman-teman dan adik-adik terkasih pernah 
coba dengar suara detak jantung? Kalo dengar detak jantung kita sendiri mungkin 
susah ya. Karena memerlukan alat bantu stetoskop. Atau mungkin pernah dengar detak 
jantung kekasih hati kita? Coba deh adik-adik yang di rumah dengarkan detak jantung 
orangtuanya. Kita yang ada di gereja coba letakkan tangan di atas dada kita, pejamkan 
mata, duduk tenang lalu konsentrasi dengarkan detak jantung kita.  
 
Bagaimana bunyinya?  Indah ya! Itu anugerah Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan 
hidup di dunia ini. Jangan lupa bersyukur ya! Dalam semua kebaikan Tuhan yang kita 
rasakan itu, ingatlah juga firman Tuhan dalam Roma 11 : 36, “Sebab segala sesuatu 
adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya!” 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur, Kidung Ceria No. 152  “Bersyukur Kepada 

Tuhan” 
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  :  Kita sudah diingatkan bersama tentang kebangkitan Yesus. Ia hidup dan 
hadir bersama kita. Bersukacitalah! Tetaplah berpengharapan, 
Semangatlah menjalani kehidupan, dalam meraih cita-cita, cinta dan upaya. 
Sebagamana dinyatakan dalam Yohanes 15 : 11 “Semuanya itu Kukatakan 
kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi 
penuh.” 

 

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

 

.Menyanyikan Nyanyian Pengutusan, Kidung Ceria No. 239 : 1-3 “Betapa Indah 
Harinya” 

 



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, Kidung Ceria No. 263 “Ku Diberikan Kidung Baru” (diiringi 
tarian tamborin) 

 
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. 

. 


