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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 9 OKTOBER 2022 (HIJAU) 

 

TEMA : “MENEMUKAN MAKNA HIDUP DENGAN MEMEGANG KEBENARAN " 
 

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 :  Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam ibadah 

Minggu, 09 Oktober 2022, 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 di tengah pandemi covid-19 ini. Pada Ibadah Minggu II di Bulan 

Keluarga ini kita akan menghayati tema: " MENEMUKAN MAKNA HIDUP 

DENGAN MEMEGANG KEBENARAN”.  Pemberitaan Firman Tuhan akan 

disampaikan oleh Pdt. Ribka Evelina Pratiwi(CM), Pdt. Johan 

Kristantara(CKRG), Pnt. Ambarwati Susilarini(KRWG). Selamat 

beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah 

5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  

KJ 293 : 1,3 “Puji Yesus” 

6.  Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota 

Majelis lainnya memasuki ruang ibadah.  

Tata liturgi 
MINGGU BIASA, MINGGU KEDUA 



7. Sebelum serah terima Alkitab, Pelayan Firman yang sudah membawa bunga, 

meletakkannya di vas bunga di meja yang sudah disediakan dengan 

mengucapkan narasi : 

 

Menunjukkan bunga Krisan/ Seruni Putih pada jemaat dan mengarahkan ke 

arah kamera : 

“Bunga Krisan/ Seruni Putih ini melambangkan kebenaran, seperti 

kejujuran, kesetiaan, ketulusan dan kepercayaan.” 

 

Meletakkan bunga krisan/seruni putih ke vas di meja : 

“Dengan meletakkan bunga krisan/seruni putih di vas ini, kiranya setiap 

keluarga diingatkan untuk menemukan makna hidup, justru ketika kita 

tekun memegang nilai-nilai kebenaran.” 

 

8.  Sesudah narasi selesai dilanjutkan dengan serah terima Alkitab, 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 Pemimpin Ibadah, umat tetap berdiri) 

a. Pengakuan dan Salam  (umat memandang ke arah Pemimpin Ibadah) 

P : Di dalam syukur atas penyertaan Tuhan yang kita rasakan di dalam 

kehidupan kita, marilah ibadah ini kita dasari dengan pengakuan bahwa 

TUHAN, Sang Pencipta dan Pemelihara, adalah sumber keselamatan 

dan damai sejahtera kita.  Amin 

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

P : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus 

Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Saudara-

saudara.  

U : Dan menyertai Saudara juga. 
 

2. NYANYIAN PUJIAN                                                     (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah                                                            (oleh Liturgos) 
L : Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di 

tengah-tengah kehidupan keluarga kita, baik dalam suka maupun duka, 

Dia senantiasa menyertai kita.  



  Saat ini kita mungkin menghadapi masa-masa sulit yang menguji iman 

kita dan membuat kita mempertanyakan iman kita. Mulai dari hal-hal yang 

sederhana, kita sering menjumpai orang-orang yang berlaku tidak jujur 

dan tidak benar, tapi mereka dapat hidup lebih sukses dan lebih makmur. 

Hal-hal itu mungkin membuat kita bertanya, apakah nilai-nilai kejujuran 

dan kebenaran hidup sudah tidak berlaku lagi ? Apakah nilai-nilai itu tidak 

bisa dijadikan lagi tolok ukur untuk kebermaknaan hidup ? Tema ibadah 

Minggu ini adalah : MENEMUKAN MAKNA HIDUP DENGAN 

MEMEGANG KEBENARAN.  Melalui tema tersebut kita diajak untuk 

menghayati kembali dan memegang nilai-nilai kebenaran dalam 

kehidupan kita. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan 

syukur kita kepada Tuhan, Sang Sumber Damai Sejahtera dan teladan 

iman kita. 
 

b. Nyanyian Pujian  – “Keluarga Allah”    
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

a. Pembacaan Hukum Kasih     (oleh Liturgos) 

L : Saudara-saudaraku, Tuhan Allah mengingatkan kembali kepada kita 

untuk menghayati sabda kasih yang ditulis dalam Matius 22:37-40.  
 

  “Jawab Yesus kepadanya: "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." 
 

Saudara-saudaraku, kita menyadari bahwa kita belum dapat 

melaksanakan hukum kasih ini dengan benar, untuk itu marilah kita 

memohon pengampunan atas ketidak-sempurnaan kita dalam melakukan 

sabda kasih tersebut. Mari kita berdoa bersama : 
 

 Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengaku kepadaMu bahwa di dalam 

hidup kami masih banyak pikiran, tutur kata dan perbuatan kami 

yang tidak berkenan kepadaMu. Tutur kata dan perbuatan kami 

seringkali masih menyakiti hati sesama. Kami masih kurang setia 

dalam iman yang benar dan tidak hidup dalam kasih yang murni. 

Karena itu kami mohon kiranya Bapa berkenan mengampuni  

kesalahan dan dosa kami serta mampukanlah kami memperbarui 



hidup kami, mulai dari diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus. Amin. 
 

b. Nyanyian Penyesalan/Pengakuan Dosa – GB 69 :1 “Kumulai Dari Diri 

Sendiri” 

c. Berita Pengampunan Dosa                                (oleh Pemimpin Ibadah)  

P : Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi 

setiap orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah 

yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa dan 

anugerah-Nya, sebagaimana nyata melalui firman-Nya dalam Mazmur 105 

: 1-5,   
   

  “Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah 

perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! Bernyanyilah bagi-Nya, 

bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang 

ajaib! Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersukahati 

orang-orang yang mencari TUHAN! Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, 

carilah wajah-Nya selalu!  Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang 

dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Nya dan penghukuman-penghukuman 

yang diucapkan-Nya" 
   

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 66 :1b-12             (oleh Liturgos dan Umat) 
 

b. Nyanyian Sukacita  – PKJ 279 : 1-3 “Semua Orang Inginkan Kebenaran”                                               
     (umat berdiri)  

 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA                                  (umat duduk) 

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 

b. Bacaan   – Mazmur 37 : 22-26                                  (oleh Pelayan Firman) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Sabda 

Tuhan dan melakukannya. Haleluya!" 

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



2. KHOTBAH - “MENEMUKAN MAKNA HIDUP DENGAN MEMEGANG 
KEBENARAN" 
 

3. RESPONS ATAS KHOTBAH  

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

b. Doa Syafaat 

c. Paduan Suara/Vocal Group 

Ibadah 06.00 : Kelompok BTRG – Ku Hidup BagiMu 

Ibadah 09.00 :   

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

III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                              (umat duduk) 

a.  Ajakan Bersyukur                                                                  (oleh Liturgos)  

 Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan 

yang akan kita himpun bersama, dengan mengingat sabda Tuhan dalam  
  

 Mazmur 50 : 23,  “Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia 

memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan 

Kuperlihatkan kepadanya."  
  

 Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki ruang ibadah ini, ataupun 

beribadah di rumah, kita sudah menghimpun ataupun menyisihkan 

persembahan kita. Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada 

Allah melalui nyanyian dan doa syukur. 
 

b.  Nyanyian Pengucapan Syukur  – KJ 450 : 1, 5 “Hidup Kita yang Benar”  

c. Doa Pengucapan Syukur                         (oleh Liturgos, umat berdiri) 
Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 

IV. LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a.  Nas Pengutusan                                                               (oleh Liturgos) 

L : Umat yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan 

adalah dengan tetap menjadi benar dan memegang nilai kebenaran 

meskipun hidup mencobai kita untuk menjadi tidak benar. Kita dapat 

menemukan makna hidup dalam kebenaran, karena kita mengenal Sang 

Pencipta yang memberikan kedamaian yang berlimpah. Kebermaknaan 

hidup adalah ketika kita memegang nilai kebenaran, disaat dunia dan 

orang lain disekitar kita melakukan yang tidak baik. Kiranya Tuhan 

memampukan kita untuk menjalaninya. 
 



b.  Nyanyian Pengutusan  – KLIK 119 “Jalan Hidup Orang Benar” 
(Dinyanyikan 1x) 

 

2. BERKAT 

a.  Penyampaian Berkat Tuhan                  (oleh Pemimpin Ibadah) 

P  : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan 

U : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan 

P  : Tetaplah berjalan lurus dalam Tuhan, dengan memegang nilai-nilai 

kebenaran 

U : Kami mau setia pada Tuhan dengan memegang nilai-nilai kebenaran.  

  Bimbinglah kami ya Roh Kudus. 

P : Terpujilah Tuhan. 

U : Kini dan selamanya. 

P : Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan 

Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkatnya : 

         (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

   
U : (menyanyikan KJ 180 – Kasih Tuhan Mengiringimu) 

 

b.  Nyanyian Penutup  – KJ 375 : 1 “Saya Mau Ikut Yesus” 
 

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 

 


