KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera dalam Kasih Yesus Kristus.
Setiap tahun, minggu pertama bulan Oktober, Gereja-gereja di seluruh
dunia melaksanakan Perjamuan Kudus serentak untuk mengingat karya
penebusaan Allah dalam Yesus Kristus. Melalui Perjamuan Kudus Gerejagereja se-dunia menghayati secara segar tentang makna pengorbanan Yesus
Kristus bagi penebusan dosa dunia sekaligus partisipasi orang-orang percaya
sebagai anggota tubuh Kristus dalam solidaritas dengan mereka yang
menjadi korban ketidakadilan dosa sosial dan masalah kemanusiaan lain
seperti korban bencana alam.
Bagi gereja-gereja di Indonesia Hari Perjamuan Kudus se-Dunia (HPKD)
dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia
(HPII). Penyatuan ini menyatakan kesatuan kesadaran bahwa sejatinya
persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui Perjamuan Kudus adalah
persekutuan misional. Oleh karena itu persembahan yang terhimpun pada
HPKD diharapkan dapat menopang Pekabaran Injil di wilayah-wilayah
terpencil. Tema HPKD dan HPII tahun 2020 ini adalah “DENGAN HIKMAT
ALLAH, PAHAMI, DAN HIDUP DALAM FIRMAN-NYA” (Mazmur 19:8,9).
Tahun ini kita menggunakan Tata Ibadah Perjamuan Kudus dari GEREJA
KRISTEN OIKOUMENE di Indonesia (GKO).
Pada kebaktian HPKD dan HPII tahun ini, kami memohon dukungan dan
kerjasama dari Gereja-gereja Anggota PGI, untuk menunjang programprogram Bidang Keesaan dan Pembaharuan Gereja PGI. Bentuk konkret dari
dukungan tersebut dapat berupa kesediaan menyediakan pundi
persembahan ekstra yang dapat diteruskan ke rekening PGI berikut ini:

1. Atas nama PGI, No. 0230.01.000448.30.6
BRI Cab. Jakarta Cut Mutiah
Jl. Cut Mutiah No. 12, Jakarta Pusat.
2. Atas nama PGI, No. 342.301.2001,
BCA Cabang Matraman
Jl. Matraman Raya, Jakarta Pusat.
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Semoga Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu memelihara
semangat pelayanan di antara kita demi kemuliaan nama-Nya!

Jakarta, 18 September 2020
Teriring Salam dan Doa,

Bidang Keesaan & Pembaharuan Gereja PGI

PL: Pelayan Liturgi
PF: Pelayan Firman
J: Jemaat
KK: Kidung Keesaan

I. PERSIAPAN
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• Saat teduh pribadi
• Doa Konsistori
• Warta Jemaat
I.1 SAAT TEDUH
PL

: Jemaat marilah kita meneduhkan hati sejenak mempersiapkan
tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan
sesama
Jemaat bersaat teduh

I.2 NYANYIAN PEMBUKAAN
PL

: Marilah kita berdiri menyambut Firman Tuhan dengan
menyanyi dari nyanyian:
Jemaat berdiri

KK 12:1-2 – BUKALAH GAPURA INDAH
Bukalah Gapura Indah, aku masuk rumah-Mu,
agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh
dan kupandang wajah-Mu dalam cah’ya mulia.
Kepada-Mu aku datang: o, Tuhanku, datanglah!
Di tempat Engkau berada surga pun disitulah.
Masuklah dihatiku, jadikanlah Rumah-Mu.
Syair: Tut mir auf die schone Pforte, Benjamin Schmolck 1732, terj. Yamuger 1988
Lagu: Joachim Neander Neumann 1680

I.3 VOTUM
PF

: Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Pencipta langit
bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, 3os akita, melalui
karya Yesus Kristus, Anak-nya yang tunggal, serta di dalam
persekutuan dengan Roh-Nya yang Kudus menyertai saudara
sekalian
____

J
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I.4 NAS PEMBIMBING
PL

: Dengarkanlah Firman Tuhan yang membimbing kita dari
Mazmur 119:105: “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku.” Demikianlah sabda Tuhan.” Amin
I.5 NYANYIAN JEMAAT

J

: KK 12:3-4 – BUKALAH GAPURA INDAH
Saat aku menghadap-Mu, sucikanlah diriku
Agar doa dan nyanyian berkenan kepada-Mu
Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadirat-Mu
Buatlah aku tanah subur dan hatiku bukalah
Agar tumbuh yang Kautabur dan berlimpah hasilnya
Budiku terangilah, firman-Mu tanamkanlah
Syair: Tut mir auf die schone Pforte, Benjamin Schmolck 1732, terj. Yamuger 1988
Lagu: Joachim Neander Neumann 1680

I.6 PENGAKUAN DOSA
PL

: Firman Tuhan dalam Yesaya 59:2 berkata: Tetapi yang
merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala
kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri
terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala
dosamu.”
Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang
diawali dengan pengakuan secara pribadi.
Jemaat mengaku dosa secara pribadi

Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian:
KK 76:1-2 – KASIHANILAH, YA TUHAN
Kasihanilah, ya Tuhan, dan ampunilah diriku
Hapuslah pelanggaranku, kar’na rahmat-Mu yang besar
Sucikan, tahirkan aku, ya Tuhan
Tuhan, bebaskan aku dari dosaku
Aku sadar penuh cela dan bergumul penuh sesal
‘Ku berdosa terhadap-Mu, melakukan yang tak benar
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Namun ‘Kau s’lalu berkenan kebenaran di batinku
Ampuni diriku, o ampunilah
Karena sungguh adil keputusan-Mu
Syair: Nun, Gusti nu Sipat Murah, Adrianus Djalimun, 1979, berdasarkan Mazmur 51:3-10,
saduran Abdhi Kristianta Samuel, 2014/2017, revisi Wahono Hadi, 2019.
Lagu: Adrianus Djalimun, 1979

I.7 BERITA ANUGERAH
PF

: Oleh karena Saudara telah mengaku dosa dengan sungguhsungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus:
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang
yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal” (Yohanes 3:16).
Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka sebagai Pelayan Yesus
Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah
berlaku dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Amin.
I.8 NYANYIAN JEMAAT

J

: KK 96 – BEGITU KASIH ALLAH AKAN DUNIA
Begitu kasih Allah akan dunia
Dib’rikan Anak-Nya yang satu-satunya
Supaya yang percaya tidak binasa
Tapi hidup s’lamanya
Syair : For God So Loved the World, Yohanes 3:16, Frances Townsend, 1938; terj. Yamuger, 1986.
Lagu : Alfred Barney Smith, 1938.

1.9 PETUNJUK HIDUP BARU
PL

: Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam
Yesaya 48:18: “Sekiranya engkau memperhatikan perintahperintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang
tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah
seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti”.
Amin.
1.10 KESAKSIAN PUJIAN
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II. PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
II.1 NYANYIAN PERSIAPAN UMAT
PF

: Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman
Tuhan dengan menyanyi:
KK 124:1-2 – TABURKAN FIRMANMU, YA TUHAN
Taburkanlah firman-Mu, ya Tuhan,
Semaikanlah di hatiku
Siramilah dengan Roh Kudus
Bertumbuh dan makin mekar
Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu
Menjadi kitab yang terbuka
Dibaca dan diteladani
Firman-Mu pelita bagiku
Dan suluh bagi jalanku
‘Ku tidak takut kegelapan
Sebab Engkaulah panduku
Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu
Menjaga dan melakukannya
Di dalam s’luruh kehidupan
Syair dan Lagu: Pontas Purba, 2008
Nuansa Batak Toba

II.2 DOA EPIKLESE
II.3 PEMBACAAN FIRMAN TUHAN
Jemaat berdiri

PF

: Pembacaan dan perenungan firman Tuhan, hari ini, didasarkan
pada Mazmur 19
Demikianlah Firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya
serta menetap diantara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah!
Haleluya!

J

: Haleluya, haleluya, haleluya (KK 767 f)
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Jemaat duduk

II.4 KOTBAH
“DENGAN HIKMAT ALLAH, PAHAMI,
DAN HIDUP DALAM FIRMAN-NYA”
II.5 NYANYIAN TANGGAPAN JEMAAT
PF

: KK 344:1-2, 13 – AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU
Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan
Dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu
Ajar kami hidup rukun, damai dan tent’ram
Pun di mana kami ada nyata kasih-Mu
Utus kami, Jurus’lamat jadi saksi-Mu
Memb’ritakan kes’lamatan bagi dunia
Syair: Vikaris GPIB Angkatan 2012
Lagu: Godlief Soumokil, 2005

II.6 PENGAKUAN IMAN RASULI
PL

: Jemaat mari berdiri, bersama dengan gereja dari segala zaman
dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang
rasuli dan am dengan berkata:
Jemaat berdiri

“Aku percaya …”
Jemaat duduk

III. PELAYANAN SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS
III.1 PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS
PF

: Sakramen Perjamuan Kudus yang dilayankan dalam Gereja
adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan
oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11:23-26:
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 tubuhKu, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi
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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.
III.2 ARTI PERJAMUAN KUDUS
PF

: 1. Perjamuan Kudus adalah Peringatan akan Kristus (I 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 (I 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 inkarnasiNya 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
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
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4. Perjamuan Kudus adalah tanda atau meterai yang
menunjukkan 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 (Why 19:9).
Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai
Ia datang melalui Perjamuan Kudus.
III.3 PENGUJIAN DIRI
PF

Mari kita menguji diri memasuki Sakramen Perjamuan Kudus
dan meja perjamuan disiapkan:
KK 404: 1-2 – HAI BERDANDANLAH, JIWAKU
Hai berdandanlah, jiwaku, tampil dari g’lap dosamu
Masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia
Kini ‘kau diundang Tuhan tuurt dalam perjamuan
Maharaja alam raya ingin dikau bersama-Nya
O betapa ku rindukan kebajikan-Mu, ya Tuhan
Air mataku tercurah mendambakan roti surga
Aku haus ‘kan minuman dari Raja kehidupan
Dalam makan minum itu ‘ku bersatu dengan Kristus
Syair: Schmucke dich, o liebe Seele, Johann Franck, 1649, Terjemahan: Yamuger, 1984,
Lagu: Johann Cruger, 1649

III.4 PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS
PF

: Saudara-saudara, lihatlah Meja Perjamuan Tuhan telah siap bagi
kita semua. Perjamuan Kudus diperuntukkan bagi saudarasaudara yang telah di baptis dan mengaku percaya.
Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang
ke Meja Perjamuan Kudus ini.
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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
PF+J

Damai sejahtera bagimu!
Pelayan dan Jemaat saling berjabatan tangan

ROTI
PF : Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan
tubuh Yesus Kristus, Ambillah!
Roti diberikan kepada Penatua untuk diedarkan kepada jemaat

Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus
telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita.
Makanlah dengan ucapan syukur!
ANGGUR
PF : Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah
Yesus Kristus. Darah Perjanjian Baru yang dicurahkan bagi kita.
Ambillah!
Anggur diberikan kepada Penatua untuk diedarkan kepada jemaat

PF

: Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus
telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita.
Minumlah dengan ucapan syukur!
Pendeta mencurahkan berkat

III.5 BERKAT PERJAMUAN
PF

: Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan
kudus saat ini:
Jemaat berdiri

Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat memberikan persembahan khusus
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Meja perjamuan ditutup kembali
Pendeta kembali ke mimbar

III.6 NYANYIAN JEMAAT
PF

: KK 410:1-2 – PUJILAH SUMBER HIDUPMU
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!
Sion, elukan Rajamu;
sungguh, dikaulah yang dicari sampai didapati-Nya.
Sion, elukan Rajamu!
Songsonglah Yang datang dalam nama Tuhan
dan terima Dia, jadilah milik-Nya!
Pujilah Sumber hidupmu!
Syari: Praise God from Whom All Blessings Flow, Praise Him, Dr. D. T. Niles (Srilangka), +/- 1962,
Terjemahan: Yamuger, 1980,
Lagu: Tamil (Usani)

Jemaat duduk

III.7 DOA SYAFAAT
(Diakhiri dengan Doa Bapa Kami)
IV. PERSEMBAHAN SYUKUR
IV.1 PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT
PL

: 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.
Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita
mempersembahkan syukur yang didasarkan pada Firman-Nya:
“Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: apakah yang akan
kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan
kami pakai, tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan
kepadamu.” (Matius 6:31, 33)
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IV.2 NYANYIAN PERSEMBAHAN
PL

KK 378:1-3 INGATLAH, INGATLAH
Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengurbanan Tuhanmu
Hidupmu dis’lamatkan oleh-Nya kini dan s’lamanya
Reff.
Mari bawalah persembahan bagi-Nya
Ucaplah syukur kar’na kasih-Nya besar
O o beri kepada-Nya persembahanmu
Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu
Tuhanmu s’lalu menyertaimu kini dan s’lamanya
Pujilah, pujilah, pujilah Yesus, Jurus’lamatmu
Pujilah Anak Allah yang kudus, kini dan s’lamanya
Syair dan lagu: Godlief Soumokil, 2005, nuansa Papua

IV. 3 DOA PERSEMBAHAN
PL

: Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita:
Jemaat berdiri

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!

V. PENGUTUSAN
V.1 NYANYIAN PENGUTUSAN
PF

: Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu
sekalian:
KK 735:1-2 – MARI KITA MEWARTAKAN
Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus
Bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan
Bekerja di ladang, bekerja dengan tekun
Itulah panggilan kita, melayani umat-Nya
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Masih banyak orang hidup dalam dunia
Yang gelap mata hatinya tertutup, Iblis membelenggunya
Mari kita menyebarkan kabaik baik Firman Tuhan
Agar banyak yang percaya pada Tuhan Allahnya
Syair dan Lagu: M. Karatem, 1989.

V.2 BERKAT
PF

: Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi
engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi
engkau damai sejahtera

J

: Amin, amin, amin (KK 771 g)
V.3 NYANYIAN PENUTUP

PL

: KK 735:3 – MARI KITA MEWARTAKAN
Mari kita mewartakan segenap firman Tuhan
Walau banyak haling rintang jangan sampai menyerah
Marilah tetap setia memegang kehendak-Nya
Kelak kita menerima kehidupan yang kekal
Syair dan Lagu: M. Karatem, 1989.

V.4 SAAT TEDUH
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GEREJA KRISTEN OIKOUMENE di Indonesia (GKO)
(The Synod of The Ecumenical Christian Church in Indonesia)
Anggota:
Christian Conference of Asia (CCA)
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
FACT OF OUR MEMBERS
Alamat:
KANTOR MAJELIS SINODE GKO
Bintaro Trade Center, Blok E2 nomor 1
Jalan Jenderal Sudirman, Sektor VII Bintaro Jaya
Tangerang Selatan
Telp. 021-745362
E-mail: sinode_gko@yahoo.com
GKO berawal dari persekutuan oikoumenis di Perumnas Depok 1, Jawa Barat yang
melaksanakan ibadat pertamanya pada tanggal 16 April 1977. Persekutuan
oikoumenis di Perumnas Depok 1 itu berdiri untuk menjawab kebutuhan masyarakat
Kristiani yang sebagian besar tinggal di permukiman-permukiman baru yang dibuka
oleh pemerintah. Persekutuan oikoumenis tersebut tidak bernaung di bawah salah
satu sinode gereja asal dari anggotaanggotanya. Namun, pemahaman iman,
peribadatan, dan sistem penataan gereja merujuk pada tradisi Reformasi. Pada 29
Juli 1979 dilaksanakan peneguhan beberapa penatua dan diaken pertama oleh Pdt. S.
Rujito dari Gereja Kristen Muria Indonesia atas nama Badan Kerjasama Antar Gereja
Depok. Dengan peneguhan tersebut terbentuklah Majelis Jemaat GKO Depok 1, yang
sekaligus menandai diresmikannya GKO Depok 1. Sementara itu, di Perumnas
Depok 2 Tengah, Perumnas Depok 2 Timur, Tanjung Priok, Perumnas Bekasi 1,
Perumnas Bekasi 2, Perumnas Tangerang, Perumnas Sarijadi Bandung, dan
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Perumnas Melongasih Cimahi berdiri juga persekutuan-persekutuan oikoumenis
dengan pola yang kurang-lebih sama dengan yang ada di Perumnas Depok 1. Dalam
perkembangannya, untuk memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah sebagai
gereja, kedelapan persekutuan oikoumenis itu menggabungkan diri menjadi cabangcabang dari GKO Depok 1. Selanjutnya, di bawah bimbingan GKO Depok 1,
persekutuan-persekutuan oikoumenis itu dilembagakan sebagai jemaat-jemaat GKO
yang mandiri. Pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 1982 dilangsungkan Sidang Sinode GKO I
di Bandung yang dihadiri oleh utusan-utusan dari sembilan jemaat mandiri GKO
yang ada. Pada sidang Sinode Pertama GKO, disepakati bersama tanggal 29 Juli 1979
sebagai tanggal lahir dari Sinode GKO.
GKO memahami dirinya sebagai bagian dari gereja-gereja di Indonesia yang
melaksanakan misinya bersama dengan gereja-gereja di Indonesia. Serentak dengan
itu, GKO merupakan bagian dari gereja-gereja di dunia yang melaksanakan misinya
di dunia. Dalam perspektif lokal, GKO menyatakan diri dan melaksanakan misinya
dalam pergumulan yang dinamis dan konstruktif dengan kekayaan nilai-nilai budaya
sesuai dengan konteks jemaat-jemaatnya. Dalam melaksanakan misinya, GKO
menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan dan peluang-peluang di ranah
nasional dan global pada aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan
hidup, dan hukum. Sebagai gereja yang inklusif, GKO melaksanakan misinya dalam
kerjasama kemitraan setara dengan gereja-gereja, lembaga-lembaga gerejawi,
lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah. GKO merupakan sebuah
persekutuan iman yang berarak-arakan secara eskatologis di dunia yang terus
menerus berubah. Karena itu, GKO dipanggil untuk mengupayakan proses-proses
transformasi bagi dirinya secara berkesinambungan dalam konteks masyarakat di
mana dia berada dan melayani.
GKO mewujud sebagai persekutuan orang-orang beriman tanpa memandang
perbedaanperbedaan jenis kelamin, usia, suku bangsa, bahasa, budaya, kebangsaan,
dan status sosialekonomi. Dalam kedudukan yang setara, masing-masing diberi
Allah berbagai karunia untuk melayani baik secara pribadi maupun kolektif dalam
rangka pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Beberapa di antara mereka
dipanggil Allah melalui GKO secara khusus untuk menjadi pelayan-Nya dalam
jabatan yang berbeda-beda untuk memperlengkapi anggota-anggota GKO dalam
rangka pembangunan jemaat. Hubungan antara umat dan pelayanpelayan khusus
bersifat dinamis, setara, kemitraan, dan timbal-balik.
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MAJELIS SINODE GKO
PERIODE 2017-2022
Majelis Pekerja Sinode periode 2017-2022:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Ketua Umum: Pdt. Hermanus La Elu, Th.D.
Sekretaris Umum: Pdt. Yoga Wiyono, S.Th., M.A.CE
Bendahara Umum: Pnt. Faria Munasti Purba
Ketua I (Bidang Persekutuan dan Ibadah): Pdt. Indah Sriyatun, S.PAK
a. Komisi Keesaan dan Hubungan Masyarakat
b. Komisi Teologi dan Ibadah
c. Komisi Penelitian dan Pengembangan
Ketua II (Bidang PWG dan Pemuridan): Pdt. Martinus Richard
Haurissa, STh.
a. Komisi Pemuridan
b. Komisi Sekolah Minggu
c. Komisi Pemuda dan Remaja
d. Komisi Persekutuan Wanita
e. Komisi Pelayanan Pria
f. Komisi Lanjut Usia
Ketua III (Bidang Pelayanan dan Kesaksian): Pnt. M. Situmeang
a. Komisi Pekabaran Injil
b. Komisi Diakoni
c. Badan Misi
Ketua IV (Bidang Kelembagaan dan Umum): Pnt. Oliver Silitonga
a. Komisi Yayasan dan Pendidikan
b. Komisi Usaha Dana
c. Komisi Hukum
Wakil Sekretaris Umum: Pnt. Taat Udjianto
Wakil Bendahara Umum: Pnt. Jhon Shalmar Saragih
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