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TATA IBADAH  
HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA DAN  

HARI PERJAMUAN KUDUS se-DUNIA 
(HPII DAN HPKD) 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 : Selamat Pagi/ Sore/ Malam 

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, mari kita 
beribadah di Minggu ke XVIII Sesudah Pentakosta. Didalam ibadah ini akan 
akan dilayankan Sakramen Perjamuan dalam rangka Hari Pekabaran Injil 
Indonesia & Hari Perjamuan Kudus Se-Dunia (HPII/HPKD) dengan 
menggunakan tata ibadah Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan. Pemberitaan 
Firman pada ibadah ini disampaikan oleh………………. 

 
AJAKAN BERIBADAH 

P2 : Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 
persekutuan kita.  

MENGHADAP TUHAN  
 
NYANYIAN JEMAAT  PKJ. 13 : 1 , 2 “KITA MASUK RUMAHNYA”                     (Berdiri) 

Do=es 4 ketuk 

 
 

Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk kedalam ruang ibadah 
 

 2. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.  
     Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.  
     Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus,  
     menyembah Kristus Tuhan.  
 
VOTUM  DAN  SALAM  
 PF   :  Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan menciptakan langit dan              
  bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangan-Nya. Kasih Karunis  
  dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus  
  menyertai saudara sekalian. Amin. 
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NYANYIAN JEMAAT  PKJ. 219 : 1 , 2 “DISAAT INI KUANGKAT TEMBANG” 
Do=D 3 ketuk 

 1. Di saat ini kuangkat tembang, kuangkat tembang bagi Yesus.  
     Di saat ini kuucap syukur, kuucap syukur padaNya.  
 Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, Yesus,  
 Tuhanku.  
 
 
  2. Di saat ini ‘ku datang, Tuhan, ‘ku datang bersujud padaMu.  
 Di saat ini Engkau kusembah, Engkau kusembah ya Tuhan.  
 Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, Yesus,  
 Tuhanku.  
 
PENGAKUAN DOSA                                                                                        ( Duduk ) 
P2  : Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. 

Ya Bapa Mahakudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku 
di hadapan-Mu, hakekat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat 
untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan 
mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri 
sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa; 
mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan 
kasih-Mu. 

∼Pengakuan dosa pribadi diiringi instrument∼ 
 

Kami mohon kepadaMu, Ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah 
malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-
Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi Anak-Mu yang kekasih serta 
ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami, 
ya Bapa Mahakudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu, dan 
berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Penebus dan 
Juruselamat kami.Amin. 

 
 NYANYIAN JEMAAT  GB 33 : 1, 3  “TUHAN ALLAH JANGANLAH”  
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3. Bapa,kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan: 
    diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. 
    Datanglah segera dan urapi aku 
    dengan kurnia-Mu! 
 

BERITA ANUGERAH                                                 
PF :  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kolose 1: 13-14 yang menyatakan.............Berdasarkan Firman Tuhan ini, 
sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan 
dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

  
 NYANYIAN JEMAAT  KJ.  40 : 1 , 2 “AJAIB BENAR ANUGERAH”  

Do=g 3 ketuk 

      1.  Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 
    ‘Ku hilang, buta, bercela; olehnya ‘ku sembuh. 
 
   2. Ketika insaf, ‘ku cemas, sekarang ‘ku lega! 
    Syukur, bebanku t’lah lepas berkat anugerah! 
 
 
PENGAKUAN  IMAN  RASULI                  (Berdiri) 
 
  NYANYIAN JEMAAT  KJ 280 : 1-3  “AKU PERCAYA”   

 
  
  2.  Aku percaya Put’ra TunggalNya yang disalibkan di Golgota,  
         yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang.  
 

  3.  Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus.  
         Aku percaya G’reja yang esa; ‘ku jadi suci di dalamnya.  
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPLIKESE 
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PEMBACAAN ALKITAB 
 PF : Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
 J : NYANYIAN JEMAAT  GB 393  “HALELUYA” 

   
  
 P3 : Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 16 : 1-20 yang menyatakan.... 
 PF : Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu 

dan ucaplah syukur kepada Allah. 
  
 NYANYIAN JEMAAT  KJ 53  “TUHAN ALLAH TLAH BERFIRMAN” 

  
 
                   (Duduk) 
 
KHOTBAH : “MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI SIKAP BERBAGI” 
 
 

 
 

---Saat Teduh--- 
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PERJAMUAN KUDUS 
 

AKTA PERJAMUAN KUDUS 

Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. 
 Dengarkanlah arti perjamuan kudus. Tuhan Yesus bersabda : “perbuatlah 
demikian menjadi peringatan akan Aku”. Tuhan Yesus Juruselamat kita yang telah 
dinubuatkan dalam Perjanjian Lama telah datang ke dunia ini sehingga mati di kayu 
salib mengganti kita. Ia telah menanggung sengsara, itulah sebabnya dengan 
berdukacita Ia berdoa kepada Bapa-Nya :    “Ya Bapaku jikalau sekiranya mungkin, 
biarlah cawan ini lalu dari padaKu, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, 
melainkan seperti yang Engkau kehendaki” (Mat. 26 :39) Ia harus minum habis isi 
cawan itu. Ia telah diikat supaya menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang 
berdosa dibenarkan dihadapan Allah. Ia telah disalib, supaya dihapuskan surat dosa 
kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib, supaya Ia 
menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suara-Nya, “ Allahku, 
Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?”, supaya kita diterima oleh Allah dan 
sekali-kali tidak ditinggalkannya kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaan-Nya dalam 
kematian-Nya di kayu salib, waktu Ia bersabda: “Sudah genap”. Tetapi Allah telah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, mengaruniakan kepada-Nya nama di 
atas segala nama, supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di 
langit dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan”, 
bagi kemuliaan Allah, Bapa!” (Flp. 2 : 11-19) 
 Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam Perjamuan Kudus, kita 
menerima itu selaku tanda dan materai dari pengasihan dan kesetian-Nya kepada 
kita. Demikianlah Perjamuan Kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh 
kurban-Nya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian, telah membebaskan kita 
dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu Perjanjian Baru diadakan-Nya 
dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakan-Nya kepada kita, 
supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Demikian 
juga Ia mempersekutukan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar 
yang patut kita tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. 
Saudara-saudara Jemaat, marilah kita berdoa : 
 “Ya Allah, yang Mahamurah, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Kami mohon 
kepada-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam 
hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami, kami 
menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah   dan segarkanlah 
hati kami yang menanggung dosa dengan Roti Kehidupan, yaitu Yesus Kristus.  
Kuatkanlah  kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup 
di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kami keteguhan iman bahwa 
Engkaulah Bapa yang Rahmani yang tidak berbuat kepada kami menurut dosa kami. 
Karuniakanlah kepada kami anugerah, supaya kami mendapat penghiburan  dalam 
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memikul salib dan menyangkal diri, dalam mengaku penebus kami, dalam 
memandang kepada-Mu dalam suka maupun duka, dalam menanti Tuhan kami dari 
sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Amin. 
 

(Diaken menyiapkan meja—PF turun dari mimbar) 
 

NYANYIAN JEMAAT  KJ 361 : 1, 4  “DI SALIBMU KU SUJUD” 
Do=F 3 ketuk 

 

Reff:      
 

4.    Janji Tuhan kupegang; ‘ku dibasuh darahNya. 
        Ku bersujud, beriman, tersalib bersamaNya.      Reff : 
 
PENGARAHAN HATI 
PF  : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Roti dan anggur yang kita lihat ini 

hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan 
persekutuan dengan Kristus. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, 
yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang 
kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus 
Kristus, Tuhan kita. 

PF : Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita 
Jemaat : Damai sejahtera bagimu 
 

(sambil berjabat tangan dengan sesama  di kiri dan kanan)  
 

UNDANGAN 
PF : Jemaat, marilah......karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. 
 
JAMUAN 
PF : (mengambil roti) Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh   
 Kristus. 
 Ambilah. . . . (roti diedarkan sampai semua  mendapat) 
 Makanlah. . . . (makan sama-sama) 

Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-
pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 
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PF : (mengambil cawan)     Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur 
ini adalah lambang darah Kristus. 

 Ambilah. . . .(cawan diedarkan sampai semua mendapat) 
 Minumlah. . . .(minum sama-sama) 

Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan 
pengampunan dosa dan keselamatan kita. 

 

------- membaca nas Alkitab ------   
 

“ Di dalam Dia kamu juga—karena kamu telah mendengar firman kebenaran, 
yaitu injil keselamatanmu – di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya 
dimateraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu 
adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu 
penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya 
(Efesus 1 : 13, 14).” 
 

PF : Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan    
   pikiranmu dalam Kristus Yesus. 
 
NYANYIAN JEMAAT GB  240 : 1, 3 

 
------Persembahan Perjamuan Kudus dikumpulkan------- 
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  3.     Bila kau kerja, pagi dan petang 
               janganlah engkau mengandalkan kuatmu. 
               Jika kau letih badan pun lelah, 
              datang pada-Nya, kau’kan dipulihkan-Nya Reff: 

 

-----Diaken merapikan meja perjamuan----- 
 

JAWABAN UMAT 
 

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxology dinyanyikan, KJ 475) 
PF      :............. 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah 

menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama 
Tuhan dan mengucapkan syukur kepada-Nya serta masing-masing berkata 
dalam hati : “ Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai 
segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala 
kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang 
menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang 
kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang 
memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan dan 
hukum bagi semua orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, 
panjang sabardan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak 
untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal 
dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan 
kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih 
setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh Timur dari Barat, 
demikian dijauhkan-Nya dari kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang  
kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut 
akan Dia. 

 

NYANYIAN JEMAAT  KJ 393 : 1-3 “TUHAN BETAPA BANYAKNYA” 
Do=G 6 ketuk 

 

 
----- persembahan dikumpulkan ----- 
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   2. Sanak saudaradan teman Kau b’ri kepadaku 
   Berkat terindah ialah ‘ku jadi anak-Mu.    Reff : 
 
     3.    Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya 
   Hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.   Reff :  
 
DOA SYUKUR 
P4        : Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu   
   yang agung itu, sebab siapakah ini, sehingga kami mampu member  
   persembahan sukarela seperti ini? 
Jemaat   : Sebab daripada-Mulah segala-galanyadan dari tangan-Mu sendirilah  
  persembahan yang kami berikan kepada-Mu.Amin. 
 
 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
P6         : ... 
 
AMANAT PENGUTUSAN 
PF  : Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan 

lakukanlah Firman Allah yang telah saudara dengar dengan penuh sukacita. 
 
NYANYIAN JEMAAT  PKJ 183 : 1, 2  “MARI SEBARKAN INJIL”        (Berdiri) 

 

     

 2.  Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan  
  tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu  
  berseri; s’gala puji bagi Tuhan diberi.      Reff :   
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BERKAT 
 
PF   : 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 
 

NYANYIAN JEMAAT  KJ 478b “AMIN, AMIN, AMIN” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar….. 
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PROFIL SINGKAT GPIL 
 
 

Gereja Protestan Indonesia Luwu ( GPIL ) berdiri pada tanggal 6 Februari 1966, yang 
berpusat di Palopo, Sulawesi Selatan. Jumlah jemaat sebanyak 116 Jemaat yang 
tersebar di Luwu, Seko, Bastem, Makassar dan Jakarta, yang terbagi dalam 16 Klasis. 
Sebagian besar warga GPIL dari total kl. 20.000 Kepala Keluarga bermata 
pencaharian sebagai petani. Ke 116 Jemaat yang ada di GPIL dilayani oleh 59 
pendeta Aktif. GPIL menganut sistem pemerintahan Presbiterial – Sinodal. 
 
  
  
 
 
 


