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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 11 SEPTEMBER 2022 (HIJAU) 

 

TEMA : “PENTINGKAH KESELAMATAN ITU BAGI KITA?" 
 

PRA-IBADAH 

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

M :  Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam 
ibadah Minggu, 11 September 2022, baik bagi 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. Pada Ibadah Minggu ini kita akan menghayati 
tema : "PENTINGKAH KESELAMATAN ITU BAGI KITA." Pemberitaan 
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Kartini Astuti(GKJ Bekasi), 
Pdt. Samuel Silo Samekto(GKJ Pondok Gede), Pdt. Ribka Evelina 
Pratiwi (TI Cikarang), Pdt. Johan Kristantara (TI Karawang). Selamat 
beribadah, Tuhan memberkati kita! 

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

PKJ 21:1, 2, 5 Mari Semua, Kini Bernyanyi. 
6.  Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota 

Majelis lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, 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 dan Salam                        (umat memandang ke arah PF) 

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, MINGGU KEDUA 



P :  Marilah kita masuk ke dalam ibadah Minggu ini dengan hati yang tertuju 
ke hadirat Allah Maha Kudus, dan dengan pengakuan bahwa  
pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang 
memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah 
meninggalkan perbuatan tangan-Nya. 

  Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus 
menyertai saudara- saudara. Amin. 

 

U : (Menyanyikan KJ 478a – “Amin, amin, amin”) 
 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                           (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah                                                        (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi Allah, tema ibadah Minggu ini adalah: “Pentingkah 

Keselamatan itu Bagi Kita”. Secara umum setiap manusia ingin 
hidupnya selamat dalam menjalani semua aspek kehidupan, yaitu 
selamat dari bencana, selamat dari mara-bahaya, selamat dari sakit-
penyakit dan selamat dari berbagai ancaman lainnya. Keselamatan itu 
diupayakan manusia tidak hanya dalam menjalani kehidupan di dunia 
tetapi juga keselamatan dari kuasa dosa.  Mengenai keselamatan dari 
dosa, pentingkah keselamatan itu bagi kita? Dan apakah perwujudannya 
dalam cara kita hidup? 

  Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur dan kesetiaan kita 
kepada Allah, Sang Sumber Keselamatan. 

 

b. Nyanyian Pujian  – KJ 151:1, 2, 3, 4. Ada Seorang Gembala 
(dinyanyikan bergantian) 

 
3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih                                            (oleh Liturgos) 
L :  Umat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan 

teladan dalam menjalankan Hukum kasih-Nya, maka selayaknya kita 
meneladani-Nya dalam melakukan Hukum Kasih.   Mari kita menghayati 
dan menerapkan Firman Tuhan perihal Hukum Kasih sebagaimana 
dinyatakan dalam 1 Yohanes 4:21 “Dan perintah ini kita terima dari Dia: 
Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.” 

 
  Kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih itu secara 

benar bahkan masih sering melanggarnya.  
  Untuk itu marilah dengan kesungguhan, ketulusan dan kerendahan hati, 

kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan 
dengan doa pribadi. Mari berdoa secara pribadi ….. (Setelah doa pribadi 
dirasa cukup, Liturgos mengucapkan : (“Tuhan bimbinglah kami agar 
mampu menyatakan kasih-Mu dan menyatakan kehadiran-Mu melalui 
hidup kami. Tuhan dengarkanlah doa kami…Amin”). 



 
b. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa  – NKB 69:1-3 Yesus T’lah 

Datang Ke Dunia Cemar 
 

c. Berita Pengampunan Dosa                            (oleh PF)  

P : Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan-Nya sungguh 
nyata jika kita bersungguh-sungguh memohon pengampunan kepada 
Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Terimalah berita 
anugerah dariTuhan, sebagaimana tertulis dalam Titus 3:4–7 “Tetapi 
ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada 
manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena 
perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh 
permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan 
oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus 
Kristus, Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan 
oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai 
dengan pengharapan kita.” 

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

U : Syukur kepada Allah. 
 

4. LITANI MAZMUR     

a. Litani Mazmur  –  Mazmur 14                     (oleh Liturgos dan Umat) 
b. Nyanyian Sukacita  – KJ 40:1,2,4 Ajaib Benar Anugerah                  

(umat berdiri)  
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                   (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I  – 1 Timotius 1:12–17                                (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil  – Lukas 15:1-10             

 (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 
Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

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

2. KHOTBAH – "PENTINGKAH KESELAMATAN ITU BAGI KITA" 

 
3. RESPONS ATAS KHOTBAH 

a. Saat Teduh/Hening  (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 
c. Paduan Suara/Vocal Group   



d. Pengakuan Iman Rasuli        (dipimpin Liturgos, umat berdiri) 
   

III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                  (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur         (oleh Liturgos)  
 Saudaraku, hidupmu adalah ibadah yang sejati, yaitu ketika ibadahmu 

menjadi bulat, ketika yang diucap juga diperbuat, ketika doa terwujud dalam 
sikap, itulah persembahan yang hidup. Marilah kita memberikan persembahan 
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. 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.” 

 
 Marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui nyanyian dan 

doa syukur. 
 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur  – KJ 381:1,10,12 Yang Mahakasih 

d. Doa Pengucapan Syukur                                (oleh Liturgos, umat berdiri) 
Ditutup dengan Doa Bapa Kami dan diakhiri dengan KJ. 475 – “Kar’na 
Engkaulah.” 
 

V. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Pengutusan (oleh Liturgos) 
L : Saudaraku, harapan untuk mendapatkan keselamatan sebenarnya bukan 

hanya menjadi harapan manusia saja. Allah juga menghendaki manusia 
selamat. Allah tidak menghendaki manusia binasa atau berjalan dalam 
kesesatan. Allah mencari sampai mendapatkan kembali. Allah melalui 
Yesus memberi keselamatan kepada kita. Sebagaimana Allah mencari 
yang terhilang, kita diutus untuk menemukan kembali manusia yang 
terhilang agar mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan seperti 
kita. Semoga Roh Kudus membimbing kita dalam menjalani pengutusan 
ini. 

 
b.  Nyanyian Pengutusan  – NKB 200:1,2,3 Di Jalan Hidup Yang Lebar, 

Sempit 
2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan         (oleh PF) 

P :Umat yang dikasihi Allah, marilah kita kembali kepada kehidupan dan 
memenangkan setiap pergumulan bersama Tuhan! Beritakanlah 
anugerah keselamatan. Bangkitlah dan yakinilah kuasa Kristus dalam 
kehidupan kita! Biarlah semua ini membawa kita kepada kekuatan iman, 
cinta kasih dan pengharapan di dalam Tuhan! Terimalah berkat-Nya 
(Berkat disampaikan) 



 

    U : Menyanyikan KJ 478c- “Amin, amin, amin”) 
 

b.  Nyanyian Penutup  – PKJ 274:1,2 Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu 
 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari 
mimbar utama/besar. Kemudian, bersama dengan Liturgos saling memberi salam di 
depan mimbar dan meninggalkan ruang ibadah menuju pintu utama untuk memberi 
salam pada umat yang akan keluar dari ruang ibadah. 
 


