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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN  
 Doa Pelayan di Konsistori 

 Saat Teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu 

dan Selamat Beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah saat 

ini. Atas kemurahan Tuhan, kita sudah memasuki minggu XVIII Sesudah 

Pentakosta. Dalam Ibadah saat ini akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan 

dalam rangka HKPD dan HPII 2020 dengan menggunakan Tata Ibadah 

Perjamuan Kudus dari Gereja Kristen Oikoumene di Indonesia (GKO).  

Tema Ibadah kita adalah Dengan Hikmat Allah, Pahami dan Hidup 

Dalam Firman-Nya. Pelayan Firman dan Sakramen akan dilayani oleh 

Pdt. Melkianus Nguru. 
 

AJAKAN BERIBADAH         

P1 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 

 

 
Jemaat   KJ 183 : 1-2   “Menjulang Nyata Atas Bukit Kala”    
1. Menjulang nyata atas bukit kala T’rang benderang salib-Mu, Tuhanku. 

Dari sinar-Nya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. 
Seluruh umat insan menengadah ke arah cah’ya kasih yang mesra.  

Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. 
 

2. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam. 
Membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.  

Di dalam Tuhan kami balik lahir, Insan bernoda kini berseri. 
Teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. 

 

VOTUM & SALAM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan yang 

tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan 

damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus  menyertai 

kamu. 
 

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 
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PEMBERITAAN FIRMAN dan PELAYANAN SAKRAMEN 

NATS PEMBIMBING         Mazmur 119 : 105 

PF  “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku”. 
 

Jemaat   KJ 368 : 2   “Pada Kaki Salib-Mu”    

2. Pada kaki salib-Mu kasih-Mu kut’rima 

Sinar bintang Fajar t’rang yang memb’ri cahaya.  

Refrein: Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, 

 hingga dalam sorga k’lak ada perhentian.  

---- duduk  

DOA HARI INI  

P1 Jemaat, mari berdoa :  

Ya Allah, kami datang kepada-Mu untuk mengadakan peringatan akan 

pengorbanan paling agung, yang telah Engkau nyatakan melalui kematian 

Yesus, Putera-Mu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan 

hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu, ya Allah Tritunggal, pusat segala 

peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna 

terdalam dari kematian-Mu supaya dalam duka kami menemukan 

penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Dalam nama 

Tuhan Yesus. Amin. 

 

Jemaat   KMM 67 : 1   “Begitu Kasih Allah Akan Dunia”    

1. Begitu kasih Allah akan dunia. Dib’rikan AnakNya yang satu-satunya, 

supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup s’lamanya. 

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS (PF) 
 

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  
PF  Pembacaan dan perenungan Firman Tuhan hari ini didasarkan pada 

Mazmur 19 : 8 – 9 yang menyatakan . . . . .  

 Demikianlah Firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah 
Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap diantara 

kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya! 
 

Jemaat  KJ 473   ”Haleluya”     do = g  
  Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

---- duduk  

KHOTBAH  
---- saat teduh ---- 
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JAWABAN UMAT 

 

Jemaat  GB 117 : 1, 13  ”Ajar Kami Melakukan Firman-Mu”    do = f  
1. Ajar Kami Melakukan Firman-Mu, Tuhan,  

Dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. 
 

13. Utus kami, Jurus’lamat, jadi saksi-Mu, 
Memb’ritakan kes’lamatan bagi dunia. 
 

PENGAKUAN IMAN               (berdiri / duduk ) 

PF Jemaat, untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 
kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 

masing-masing orang berkata : Aku percaya . . . . .  
 

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS 

PF Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana yang tertulis dalam  

 I Korintus 11:23-26, begini: 

“Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari 

Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, 

mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia 

memecah-mecahkannya dan berkata: "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan 

bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!". Demikian juga Ia 

mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah 

perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali 

kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!". Sebab setiap kali 

kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian 

Tuhan sampai Ia datang”. 
 

ARTI PERJAMUAN KUDUS 
 

PF 1. Perjamuan Kudus adalah Peringatan akan Kristus (1 Kor 11 : 24) 
Roti mengingatkan akan kehidupan-Nya, cawan mengingatkan akan 
kematian-Nya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan 

dan kehadiran-Nya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 
 

2. Perjamuan Kudus adalah Proklamasi akan Kematian Kristus  
(1 Kor 11 : 26) 
Dalam pelaksanaan Perjamuan Kudus, kita dapat memahami bahwa 
Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan 

daging seperti kita, dari awal inkarnasi-Nya menjadi manusia hingga akhir 

hidup-Nya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan Ia 
membiarkan tubuh-Nya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat 

utang dosa kita dipakukan kepada-Nya.  
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3. Perjamuan Kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus  

dan juga kesatuan dengan sesama kita ( I Kor 10 : 10-17) 

Perjamuan Kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya 

kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk 

selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita karena 

bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan 

minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga 

memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama 

lain, bagaikan anggota satu tubuh, dalam kasih persaudaraan yang sejati.  
 

4. Perjamuan Kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukan  

betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita  

(I Kor 11 : 25) 

Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan 

dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 
 

5. Perjamuan Kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang  

kedua kali (I Kor 11:26 ; Mat 26:29) 

Perjamuan Kudus mengarahkan kita kepada Perjamuan Agung bersama 

Kristus di rumah Bapa yang kekal, dimana kita makan dan minum 

bersama Kristus dalam Kerajaan-Nya (Wahyu 19:9). Maka kita diminta 

untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui 

Perjamuan Kudus. 
 

PENGUJIAN DIRI 

PF Mari kita menguji diri memasuki Sakramen Perjamuan Kudus dan meja 

Perjamuan disiapkan: 
 

Jemaat  KJ 169 : 1  “Memandang Salib Rajaku”     do = d 

1. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia,  
 kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya 
 

---- (menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar) ---- 
 

PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS 

PF Saudara-saudara, lihatlah Meja Perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. 
Perjamuan Kudus diperuntukan bagi saudara-saudara yang telah di baptis 

dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang 
telah diundang ke Meja Perjamuan Kudus ini. 

Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh Roti Sorgawi yakni 
Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang 

kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman, kita mengarahkan hati kita 

kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juruselamat kita.  
Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. 
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PF+J Damai sejahtera bagimu! (sambil bersalam-salam) 
 

PF (mengambil roti) Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang tubuh 

Kristus.  

(mengambil cawan) Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur 
ini adalah lambang darah Kristus. 

Ambilah . . . (roti dan anggur diedarkan sampai semua mendapat)   

Makanlah dengan ucapan syukur! (makan sama-sama)  

Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-

pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 
 

 Minumlah dengan ucapan syukur! (minum sama-sama) 
 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan 

untuk menyucikan dosa-dosa kita. 
 

BERKAT PERJAMUAN 
PF Jemaat diundang untuk berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus 

saat ini : 
--- berdiri  

Damai Sejahtera Allah, yang melampaui segala akan, akan memelihara hati 

dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin 
 

(Diaken merapikan meja jamuan -- PF kembali ke mimbar --- jemaat duduk ) 
 

Jemaat  KJ 314 : 1  “Pujilah Sumber Hidupmu”  do = g 

1. Pujilah Sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi.  

Pujilah Sumber hidupmu! Bunyikan bersama suling dan rebana  

sambil melagukan syukur bagi Tuhan. Pujilah Sumber hidupmu! 
 

DOA SYAFAAT (PF) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita 
telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya, dan karena itu 

hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak 

berkesudahan.               
 

Jemaat GB 39 : 1     “Bukan Kar’na Upahmu”       do=c 

1. Bukan kar’na upahmu, dan bukan kar’na kebajikan hidupmu. 

Bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. 

Allah mengampuni kesalahan umatNya, oleh kar’na kemurahanNya; 

melalui pengorbanan Putra tunggalNya, ditebusNya umat manusia. 

Refrein :    Bersyukur, hai bersyukur, kemurahanNya pujilah! 

             Bersyukur, hai bersyukur selamanya. 
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PENGUTUSAN 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah 
disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan 

persembahan digital atau dengan cara tranfer ke rekening Gereja. 
Dan Amplop 2, diperuntukan bagi tim kerja Peneguhan dan Pengutusan 

Pendeta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P2 Jemaat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur, mari berdoa : 

 Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan 

dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata maka kami dapat 

memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati 

Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. 

Amin. 

 
 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P2  . . . . . . .  
 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF   Jemaat, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku Firman 

Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. 
 
 



 - 8 - 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.

 

Jemaat   PKJ 183 : 1   “Mari Sebarkan Injil”   do = d 
1. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia,  

mari kabarkan nama Yesus Mahamulia. 

Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua,  
ia mati bagi umat manusia. 

Refrein:  Mari sebarkan, hai mari wartakan  
keselamatan oleh Tuhan Tiada terperi,  

dan teruskan serta beritakan  

rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. 
 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

 TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

  dan memberi engkau kasih karunia; 

 TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

  dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

Jemaat    GB 402a  “A m i n” 

 
 

 
  

 

 


