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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di hari
minggu istimewa ini kita akan bersama beribadah dan
mendapatkan layanan Perjamuan Kudus. Pada ibadah
di awal Bulan Keluarga dengan tema “DIPANGGIL
UNTUK MENJADI SATU” ini kita diajak untuk
menghayati peran kita dalam kehidupan menjaga
kesatuan dalam keluarga.
Jmt : Keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh
tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
Pnt : Roh Kudus kiranya berdiam dalam diri kami dan
memampukan kami menerima panggilan Tuhan untuk
menjadi penolong yang sepadan bagi anggota keluarga
kami.
Jmt : Kami membuka hati dan pikiran kami untuk
menerima panggilan Tuhan
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KITA MASUK RUMAH-NYA
PKJ. 13:1,2
(Semua)
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
(Pria)
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya.
(Wanita)
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya.
(Semua)
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
1.2. Votum & Salam
PF : Ibadah Minggu Pertama Bulan Keluarga ini kita
khususkan dengan pengakuan :
Jmt : Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah
sumber pertolongan kita.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
Jmt : dan beserta dengan saudara juga!
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1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Kebaktian minggu kali ini sungguh istimewa sebab
saat ini juga kita dikumpulkan bersama para Pemuda
dan Remaja untuk merayakan Perjamuan Kudus.
Oleh karena itu sungguh panggilan untuk menjadi satu
begitu bagi kita saat ini. Bahkan 1 Korintus 10 : 17
mengingatkan “Karena roti adalah satu, maka kita,
sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita
semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu.”
Untuk itu mari kita sambut panggilan Tuhan dengan
hati yang terbuka bagi kehadiran-Nya!
KELUARGA HIDUP INDAH
PKJ 289 : 1, 4
(Semua)
Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya.
Refrein :
T'rima kasih pada-Mu, Tuhan,
Kau bimbing kami selamanya.
Segala hormat, puji dan syukur
kami panjatkan kepada-Mu.
(Kaum ayah)
Ya Roh Kudus, bimbing kami, agar s'lalu bersama-Mu.
(Kaum ibu)
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu.
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Refrein :
(Anak)
T'rima kasih pada-Mu, Tuhan,
Kau bimbing kami selamanya.
(Semua)
Segala hormat, puji dan syukur
kami panjatkan kepada-Mu.
1.4. Pengakuan Dosa
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa, menaikkan doa pengakuan
Dosa)
KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
PKJ. 40:1,2
1. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
2. Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bersyukur, bergemar, dan berbahagia.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Kasih Tuhan begitu besar bagi dunia ini. Ia
menciptakan dunia dengan sempurna. Semua semakin
sempurna karena Ia memberikan manusia tanggung
jawab untuk memelihara kesempurnaan ciptaan-Nya.
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Namun, hati dan pikiran manusia telah tercemar oleh
hawa nafsu dan membuat kesempurnaan ciptaan
menjadi rusak.
Saudaraku, dengarlah firman Tuhan yang berkata
“Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi
putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti
kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.”
(Yesaya 1:18)
Untuk itu marilah kita hidup dalam pemulihan yang
Allah berikan bagi setiap orang yang rindu hidup
dalam pertobatan.
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
KASIH PALING AGUNG
PKJ.179 : 1, 2
1. Kasih paling agung dari Tuhanku;
Kini kusadari di dalam hatiku.
Yesus Mahakasih dan Mahakudus,
korbankan diri-Nya agar 'ku ditebus.
Dia menaklukkan maut dan dosaku,
Dia memberikan s'galanya untukku!
2. Ini 'kan kuingat s'lama hidupku;
Tak 'kan kulupakan sepanjang umurku.
'Kan kuberitakan sekelilingku;
dan ke ujung dunia sejauh kuatku.
Apapun terjadi atas diriku,
tak kan kulepaskan kasih-Mu, Tuhanku.
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1.6 PELAYANAN PUJIAN
Kebaktian I
: PS PDP
Kebaktian II
: PS Efrata
Kebaktian III
: PS Glorificamus
Kebaktian IV
: G4 Voice
II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab :
: Injil menurut Markus 10 : 2-12

(duduk)

Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk
mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya:
"Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan
isterinya?" 3 Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Apa
perintah Musa kepada kamu?" 4 Jawab mereka: "Musa
memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat
surat cerai." 5 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Justru
karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan
perintah ini untuk kamu. 6 Sebab pada awal dunia,
Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan,
7 sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan
ibunya dan bersatu dengan isterinya, 8 sehingga
keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah
mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 9 Karena itu,
apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh
diceraikan manusia." 10 Ketika mereka sudah di
rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus
tentang hal itu. 11 Lalu kata-Nya kepada mereka:
"Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin
dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan
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terhadap isterinya itu. 12 Dan jika si isteri menceraikan
suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat
zinah."
Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia
adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan
memelihara dalam hatinya, Haleluya!
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah :
“DIPANGGIL UNTUK MENJADI SATU”
2.4. Saat Teduh (perwakilan keluarga GKI Gunsa)
Kebaktian I
: Kel. Bp. Budiyono & Ibu Iin
Kebaktian II
: Kel. Ibu Sherly
Kebaktian III
: Kel. Bp. Eman
Kebaktian IV
: Kel. Bp. Ahim
2.5. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya
kita, seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya…
2.6. Doa Syafaat
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa)
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(duduk)

PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS
PENGANTAR
PF : Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan
kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang
menetapkan
dan
mengundang
kita
untuk
melakukannya. Perjamuan Kudus ini diperuntukkan
bagi Saudara-saudara yang telah dibaptis dan
mengaku percaya, serta tidak berada di bawah
penggembalaan khusus. Dengan penuh sukacita kami
juga menyambut Saudara-saudara yang berasal dari
gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan
perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini.
Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat,
selayaknyalah kita memeriksa diri masing-masing di
hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai
dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan
sesama: isteri atau suami, orangtua atau anak, dengan
saudara-saudara, teman dan tetangga, dan dengan
siapa pun yang kita jumpai dalam kehidupan kita?
Di dalam ketidak-sempurnaan kita, Allah menyucikan
kita dari segala dosa, membarui hidup kita,
memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui
hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan
perjamuan kudus saat ini.
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PENGARAHAN HATI
PF : Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
Jmt : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
PF : Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
Jmt : Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.
DOA SYUKUR
PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS
PF : Kita bersyukur karena Bapa Yang Mahakudus
senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang
kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus
ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas
kita sehingga dengan iman, kita mengalami kehadiran
Kristus bersama kita di sini. Kristus, yang pada malam
waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu
Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahmecahkannya dan berkata, “Inilah Tubuh-Ku yang
diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi
peringatan akan Aku!”.
Kristus, yang juga 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!”.
Jmt : Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan Kristus kita rayakan!
10

Kedatangan Kristus kita nantikan!
PERINGATAN AKAN KRISTUS
PF : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih
Allah yang menyelamatkan dunia: kelahiran dan
kehidupan Kristus, Anak-Nya di antara manusia,
pembaptisan-Nya, perjamuan malam ter-akhir
bersama murid-murid-Nya, kematian-Nya. Kita
memberita-kan kebangkitan Kristus dan kenaikan-Nya
ke sorga dalam kemu-liaan, di mana Ia berdoa bagi
dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali
pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu.
Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan
dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan
Kristus yang menye-lamatkan, yang dikaruniakan
kepada umat manusia di semua tempat.
Jmt : Terpujilah Kristus!
PF : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus
ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita
dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan
satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi
Allah.
Jmt : Terpujilah Roh Kudus!
PF : Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua
hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam
persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan
selamanya.
Jmt : Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus!
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DOA BAPA KAMI
SALAM DAMAI
(berdiri)
PF : Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita.
Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan
pengampunan. Damai Tuhan besertamu!
Jmt : Dan besertamu juga!
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)
-----------------------------duduk----------------------------SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL
KJ 353
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau.
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
“kau yang sesat, marilah!”
PEMECAHAN ROTI
(duduk)
PF : (Sambil memecahkan roti)
Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan
tubuh Kristus. Ambillah!
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PEMBAGIAN ROTI
(Roti diedarkan)
PF : Ingat dan percayalah, bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia! Makanlah!
PENUANGAN AIR ANGGUR
PF : (Sambil menuangkan air anggur ke cawan, lalu
mengangkat cawan) Cawan minuman syukur ini
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah!
PEMBAGIAN AIR ANGGUR
(Air anggur diedarkan)
PF : Ingat dan percayalah, bahwa darah Tuhan Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia! Minumlah!
UNGKAPAN SYUKUR
(berdiri)
PF : “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
lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih
setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu
dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru
seperti pada burung rajawali. “ (Mazmur 103: 1-5)
(Pengumpulan cawan)
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah
melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama.
Firman-Nya berkata : “Karena itu, saudara-saudara, demi
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang
hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu
adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 12 :1)
SYUKUR PADAMU, YA ALLAH
NKB 133 : 1, 2, 3
(Kaum Muda)
Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s’gala rahmat-Mu;
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
(Orang tua)
Syukur atas bunga mawar, harum, indah tak terp’ri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri.
Syukur atas suka-duka yang Kaub’ri tiap saat;
Dan Firman-Mulah pelita agar kami tak sesat.
(Semua)
Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra;
Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera.
Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah;
Syukur atas pengharapan kini dan selamanya!
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3.2. Doa persembahan
(berdiri)
IV. PENGUTUSAN
Pnt : Saudara-saudara, hanya orang yang telah mengalami
Tuhanlah menjadi orang yang dapat bersaksi. Untuk
itu nyatakanlah dalam hidup keluargamu segala hal
yang telah Tuhan ubahkan dalam hidupmu!
4.1. Lagu Pengutusan
TUHAN, TOLONGLAH, BANGUNKAN IMAN
PKJ 282 : 1, 2, 3
1.

Tuhan, tolonglah, bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku
biar di tangan-Mu berbentuk.
Tuhan, tolonglah bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.

2.

Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasihMu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasihMu.
T'rimalah baktiku, layakkan diriku
untuk kemuliaan nama-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasih-Mu.
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3.

Harta dan karya, takhta dan nama
kusembahkan bagi nama-Mu.
Harta dan karya, takhta dan nama
kusembahkan bagi nama-Mu.
T'rimalah, ya Tuhan, baktiku bagi-Mu
dan berkati akta imanku.
Harta dan karya, takhta dan nama
kusembahkan bagi nama-Mu.

4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat
Tuhan : “Allah sumber kebenaran memenuhi
engkau dengan Damai sejahtera dan oleh
penyertaan Roh-Nya yang Kudus hidupmu
menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui
segala akal, kini dan selamanya.” Haleluya
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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