TATA IBADAH
HARI PERJAMUAN KUDUS SEDUNIA
DAN HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA
THEMA:
Berapa Lama Lagi, Tuhan? (Hab. 1:1-4; 2:1-4)

Menggunakan Tata Ibadah Gereja:
Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST)
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PERSIAPAN :
•
•
•

Doa di konsistori
Sapaan majelis jemaat.
Penyerahan pelayanan kepada pimpinan ibadah dengan berjabat tangan di depan mimbar

1. PEMBUKAAN : ( Jemaat Berdiri )
Penatua : Marilah kita berdiri menyambut perjamuan kudus ini dengan
MENYANYI KJ. 33 : 1, 3 SUARAMU KU DENGAR

2. TAHBISAN DAN SALAM : ( Jemaat Berdiri )
Pel. Firman :
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin
Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diriNya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan
kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. BagiNyalah
kemuliaan selama-lamanya. (Galatia 1 : 3 – 5) (Salam : Pelayan Firman mengangkat
tangan kanan).
Jemaat

: Menyanyi KJ. 27 : 1 MESKI TAK LAYAK DIRIKU

( Jemaat Duduk )
3. TEMA PERJAMUAN KUDUS HARI INI :
Pel. Firman : Saudara-saudara jemaat, dalam ibadah ini kita akan merayakan Perjamuan Kudus.
Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bahagian
dalam kesukaan Perjamuan Kudus ini, seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes 6 : 54
“Barang siapa makan dagingKu dan minum darahKu, ia mempunyai hidup yang kekal dan
Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman”. Atau Yesaya 55 : 1 – 3; Wahyu 21: 6b;
22 : 17b. (Tema khusus yang tersedia pada tata ibadah Oikumene).
Jemaat

:

Menyanyi, KJ. N0. 311b : 1 O ANAK DOMBA ALLAH
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4. DOA PENGAKUAN DOSA:
Penatua : Marilah dengan rasa sesal dan malu dengan merendahkan diri dihadapan Allah; kita
mengakui dosa kita kepadanya : Ya Tuhan kami mengaku dihadapan hadiratMu yang
Kudus bahwa kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain
kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan
oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami !. Kamilah tanah liat dan
Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganMu. Ya Tuhan,
janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya!
Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umatMu. (Yesaya 64 : 6, 8, 9).
Atau : Mazmur 51; Mazmur 25 : 11, 16a, 18, 20, 21)
Jemaat : Menyanyikan KJ. 14 : 1 MULIAKAN TUHAN ALLAH

5. BERITA PENGAMPUNAN:
Pel.Firman : Saudara-saudara.” Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” (I Yohanes 1 :
9).
“Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya menjadi dosa karena kita, Atau : Ibrani
9 : 12; Wahyu 3 : 20.
Jemaat

: Menyanyi KJ .N0. 14 : 3

6. AMANAT HIDUP BARU : ( Jemaat berdiri ).
Pel. Firman : Dengarkanlah sekarang amanat Hidup Baru seperti tertulis dalam Kolose 3 : 12-17. : “
Karena, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan di kasihiNya, kenakanlah
belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah
kamu seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas
semuanya itu : Kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan
menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena
untuk itulah kamu telah di panggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah
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perkataan Kristus diam dengan segala kekayaanNya diantara kamu, sehingga kamu dengan
segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan
mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di
dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada
Allah, Bapa kita. Atau 1 Yohanes 3 : 15 – 16.
Jemaat

: Menyanyi KJ. 57 : 1, 3 YESUS, LIHATLAH UMATMU

7. DOA PEMBACAAN ALKITAB :
Pel. Firman : Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan; agar kami
dapat mendengar suaramu yang kudus. Ajarlah kami mendengar FirmanMu dan
melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin.
8. PEMBACAAN ALKITAB :
Penatua : Pembacaan Firman Tuhan pada pelayanan Perjamuan Kudus ini, didasarkan pada Kitab:
……….., Sesudah pembacaan Alkitab, Penatua mengucapkan: ”Yang berbahagia ialah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya”.
Haleluya.! atau Hosiana atau Maranata.
9. PEMBERITAAN FIRMAN : …………….
10. PERSEMBAHAN :
Pel. Firman : Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
Persembahan sambil mengingat kata Alkitab : Kristus telah mati untuk semua orang,
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang
telah mati dan telah di bangkitkan untuk mereka. (II Kor. 5 : 13).
Sementara memberi Persembahan, Jemaat Menyanyi:
KJ. N0. 393 TUHAN BETAPA BANYAKNYA

4

11. PENGAKUAN IMAN : (Jemaat berdiri).
Pel. Firman : Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan
mengikrarkan Pengakuan Iman Kristen, demikian :
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada
Yesus Kristus, AnakNya yang Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus,
lahir dari Anak Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kedalam kerajaan maut; pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang
Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang
mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan Am; persekutuan orang kudus;
pengampunan dosa; kebangkitan daging; dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat : Menyanyikan KJ. N0. 37a : 1, 3 BATU KARANG YANG TEGUH

( Jemaat duduk )
12. DOA :
Pel. Firman : Marilah kita berdoa :
Allah Bapa di dalam Sorga, yang dalam AnakMu telah memulihkan kami oleh
pengorbananNya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah Perjamuan kudus ini.
KepadaMu ya Bapa, kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus dan
berkenan kepadaMu.
------------------------saat hening--------------------------Bapa yang Maha kasih; kami mohon kepadaMu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, kami
dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan
darah Tuhan kami, yang sudah dimuliakan itu; dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam
dosa melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami.
------------------------Saat hening-------------------------Ya Allah, Tuhan kami; jauhkanlah dari rasa kebencian dan dengki, yang dapat
menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan. Ajarlah kami agar kami selalu hidup
bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu
Bapa.
-----------------------Saat hening--------------------------Ya Tuhan, yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu. Sebagaimana dengan tanda
tanda perjamuan kudus yang sekarang terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini ,
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demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejaMu yang sekarang masih tersebar di seluruh
muka bumi ini dalam kerajaanMu.
-----------------------Saat hening------------------------Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai
sejahtera oleh anugerah anakMu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan
dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain, dalam
pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus, Tuhan kami; Sehingga Ia datang kembali.
Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin.
PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS:
Pel. Firman : Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah Penetapan Perjamuan
Kudus, menurut 1 Korintus 11 : 23 – 26, demikian : “Sebab apa yang telah kuteruskan
kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia
di serahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecahmecahkannya dan berkata : “ Inilah tubuhKu, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini
menjadi peringatan akan Aku!”. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah Ia makan,
lalu berkata. “ Cawan ini adalah Perjanjian Baru yang dimeteraikan oleh darahKu,
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.
Jemaat : Menyanyi KJ. N0. 144b : 1 SUARA YESUS KUDENGAR

Sementara itu : PELAYAN FIRMAN TURUN MIMBAR.
Mempersiapkan dan menjelaskan tata tertib meja bila perlu.
14. PENGARAHAN HATI : ( Pelayan Firman di depan meja Perjamuan ).
Pel. Firman : Supaya kita di peliharakan dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus; Janganlah kiranya
hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman,
kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kita :
“Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.”(Kolose
3 : 1b).
Saudara-saudara ! : Marilah, karena segala sesuatunya sudah tersedia !.
Jemaat : (Mampir ke meja Perjamuan secara teratur kalau memakai meja).
15. PERJAMUAN :
Pada waktu roti dipecahkan sebelum diedarkan, Pelayan Firman mengucapkan :
“Roti yang kami pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus ”.
Ambilah ! Makanlah menjadi peringatan akan Dia.
Pada waktu mengangkat cawan / anggur sebelum diedarkan, Pelayan Firman mengucapkan :
“ Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini, adalah persekutuan
dengan darah Kristus.
Ambilah ! Minumlah kamu semua menjadi peringatan akan Dia.
Pembacaan ayat Alkitab : . . . . . . . (setiap kali selesai minum).
Ucapan akhir sesudah Perjamuan :
“Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus!”
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Jemaat

: Menyanyikan KJ. N0. 412 : 1, 2 TUNTUN AKU TUHAN ALLAH

----------------- sementara itu Pelayan Firman naik Mimbar -------------16. PUJI-PUJIAN :
Pel. Firman :
Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memuji Tuhan yang Maha
Murah :
“Pujilah Tuhan, hai jiwaku!
Pujilah namaNya yang kudus, hai segenap batinku!
Pujilah Tuhan, hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikanNya!
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari pada kita pelanggaran kita. Seperti bapa
sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan
Dia.” (Mazmur 103 : 1 , 2 , 12 , 13).
17. DOA SYUKUR DAN SYAFAAT:
Pel. Firman : Ya Bapa yang Maha kasih, kami sudah memperingati Kematian dan Kebangkitan Yesus
Kristus melalui Perjamuan Kudus ini, kami mengucap syukur atas kemenanganNya yang
meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami
supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji
namamu di dunia ini. Dengarkan doa kami, yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus
dengan Kuasa dan Kemuliaan sebagai Raja semesta alam. .... .... (dilanjutkan dengan
doa untuk umat/jemaat)...
PUJI-PUJIAN (PS/VG/DUET/SOLO) : . . . . . . . . . .
18. PENGUTUSAN : (Jemaat berdiri)
Pel. Firman : Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah Firman Tuhan di dalam
pergumulan hidupmu.
Beritakanlah semuanya itu, nasehati dan yakinkanlah semua orang dalam segala
kewajibanmu.
Jemaat : Menyanyi KJ. N0. 249 : 1 SERIKAT PERSAUDARAAN

19. B E R K A T : (Jemaat berdiri)
Pel. Firaman :
Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera; dan terimalah berkat Tuhan :
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“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;
Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya, dan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin”.
(Bilangan 6 : 24 – 26).
Jemaat

:

(Jemaat duduk - saat teduh)

Jemaat menyanyikan KJ. N0. 346:1

Sementara menyanyi Pelayan Firman turun dari mimbar. Penyerahan dan berjabat tangan di depan
mimbar dengan Penatua/Diaken.

*SELAMAT BERIBADAH*
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Profil Singkat GKST

Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) adalah Gereja multi etnis yang lahir dari hasil
pekabaran Injil Dr. A. C. Kruyt dari Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG) yang
tiba di Poso pada tahun 1892; dan Dr. N. Adriani seorang ahli Bahasa (lingustic) dari
Nederlandsch Bijbel Genootschap (NBG) yang tiba di Poso pada tahun 1895. Beberapa
tahun kemudian beberapa misionaris lain dari Belanda diutus datang ke Tana Poso. Kruyt
memulai pekerjaan penginjilan dengan membuka sekolah-sekolah dan pusat-pusat
kesehatan di Poso. Setelah waktu yang cukup lama, 17 tahun, pembaptisan pertama
dilaksanakan untuk Kepala Suku Pebato (anak suku Pamona Poso) yang bernama Papa i
Wunte dan istrinya Ine i Maseka pada 25 Desember 1909 di Kasiguncu, yang kemudian
disusul dengan baptisan masal bagi ratusan pengikutnya pada hari berikutnya. Kemudian
terjadilah pembaptisan di mana-mana di wilayah Tana Poso sehingga jemaat-jemaat pun
lahirlah. Dalam mengembambangkan pekerjaan penginjilan pada masa itu Kruyt juga
dibantu oleh beberapa guru dan penginjil dari Minahasa.
Setelah melalui masa-masa sukar pada masa pergolakan perjuangan Kemerdekaan RI
dibentuklah organisasi Gereja yang didaftar dan diakui secara sah oleh Pemerintah
Indonesia dengan nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) pada tanggal 18
Oktober 1947 dan menganut system Presbyterial Sinodal.
Dalam perjalanannya GKST telah melalui berbagai pergumulan yang berat seperti
pergolakan pemberontakan DII/TII (1950-1965), PERMESTA (1957), tragedy
kemanusiaan dalam konflik Horisontal (2000-2004) yang menelan banyak korban jiwa.
Selain hal di atas, bencana besar Gempa tsunami dan likwifaksi (2018) terjadi, terorisme,
dan lain-lain. Semua pergumulan di atas dapat diatasi dalam pertolongan Tuhan. Saat ini
wilayah Tentena-Poso, markas Kantor Pusat Sinode GKST, ada dalam keadaan kondusif,
aman dan damai karena pertolongan Tuhan.
GKST terus berbenah, bertumbuh dan mengembangkan pelayanannya dan membangun
kemitraan dengan gereja-gereja lain baik secara nasional maupun internasional. Pada
tahun 1948 GKST menjadi anggota Dewan Gereja se-Dunia dan dua tahun kemudian
(1950) menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja se-Indonesia (PGI). Sejak berdiri
GKST sudah mengadakan Sidang Sinode 47 kali.
Dalam mengatur dan menata pelayanan GKST membentuk Departemen-Departemen
Pelayanan, Persekutuan-Persekutuan dan Yayasan-Yayasan, antara lain: Depertamen
Persekutuan (DP), Departemen Kesaksian (DepKes), Departemen Pelayanan (Depel);
Persekutuan Anak, Persekutuan Remaja, Persekutuan Pemuda, Persekutuan Perempuan,
Persekutuan Bapak, dan Persekutuan Lansia; Yayasan Perguruan dan Pendidikan Kristen
(YPPK), Yayasan Pembangunan Masyarakat (YPM), Yayasan Kesehatan Masyarakat
(Papkesmas), dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK), dan lain-lain.
Saat ini GKST memiliki 27 Klasis, 468 Jemaat, yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten
di 2 (dua) Propinsi (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan), dan juga ada di Jakarta dan
Bekasi, dan dilayani oleh 606 pendeta aktif (tidak termasuk emeritus).
Adapun susunan personel Majelis Sinode GKST periode 2022-2026 adalah sebagai
berikut:
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Ketua umum

: Pdt. Djadaramo Tasiabe, M.Th

Ketua 1

: Pdt. Dr. Tertius Y. Lantigimo, M.Th

Ketua 2

: Pdt. Robinson Perutu, STh., MM.

Sekretaris Umum : Pdt. Jetroson Rense, M.Th
Wakil Sekretaris

: Pdt. Elieser P. L. Meringgi, M.Th

Bendahara Umum : Pdt. Maisuri Botilangi, S.PAK
Wakil Bendahara : Pdt. Nurna Tokede, STh, M.A.
Demikian profil singkat GKST. Terima kasih

10

