
 

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
(GPIB) 

Jemaat “ABRAHAM” Grup 1 Koppasus  
Serang - Banten 

 
 
 
 
 
 
 

TATA IBADAH MINGGU TRINITAS 
& 

PEMBUKAAN BULAN PELAYANAN DAN KESAKSIAN 
GPIB 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Minggu, 7 Juni 2020 

  



2 

 
 

UNGKAPAN SITUASI 

Ayah  : 

Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya 

bergumam: “Kapan situasi seperti ini akan berlalu?” Maka sebenarnya, 

disaat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang 

Pemilik Kehidupan! 

 

Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan 

Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam: “Kapan kita dapat 

berkumpul kembali dalam persekutuan di Gereja?” Maka sebenarnya, disaat 

itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan ditengah 

persekutuan bersama Sang Kepala Gereja! 

 

Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan ditengah 

persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam: “Apa yang 

dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan 

bersaksi tentang kehadiran Tuhan?” Maka sebenarnya, disaat itulah jiwa kita 

sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan 

kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan! 

 

Saat ini, ketika kita memasuki Bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan 

lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai Gereja ditengah masa Pandemi 

Covid 19 ini, telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi 

lingkungan sekitar? Atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan 

urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk 

semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik Kehidupan! 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

AJAKAN BERIBADAH 

Ayah : Mari kita BERDIRI , mari menyambut Firman Tuhan yang hadir di 

tengah persekutuan ini. 

 

NYANYIAN  :  Kidung Jemaat 242 :1-4“Muliakan Allah Bapa” 

Muliakan Allah Bapa, muliakan Put'raNya, 

muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! 

Haleluya, puji Dia Kini dan selamanya! 
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Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus, 

yang membuat kita waris KerajaanNya terus. 

Haleluya, puji Dia, Anakdomba yang kudus! 

 

Muliakan Raja sorga, Raja G'reja yang esa, 

Raja bangsa-bangsa dunia; langit-bumi nyanyilah! 

Haleluya, puji Dia, Raja Mahamulia! 

 

Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. 

Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaanNya. 

Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta! 

 

NAS PEMBIMBING 

Ibu  “Sebab di dalam Dia dan oleh darahNya kita beroleh penebusan, yaitu 

pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karuniaNya, yang 

dilimpahkanNya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.” 

(Efesus 1:7-8) 

 

NYANYIAN Gita Bakti 22 “Besar dan Ajaib”  

Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa! 

Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa! 

Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu? 

Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang 

dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

sujud menyembah, Engkau, Tuhan 

dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

sujud menyembah Engkau, Tuhan. 

 

- duduk- 

PENGAKUAN DOSA 

Ibu   Dengan kerendahan hati marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan 

Tuhan: 

 

Dalam kerapuhan, kami tersungkur dibawah kaki salibMu ya Tuhan. 

Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan 

bergejolak dalam hati nurani; Kerinduan agar Pandemi Covid 19 ini segera 

berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan ditengah GerejaMu, bahkan 

kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam 

situasi seperti ini pun ada banyak jiwa jiwa yang tetap merasakan 

pertolonganMu. 
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Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunanMu ya Tuhan; 

Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan 

bersaksi tentang kebaikanMu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya 

memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk 

mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. 

Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. 

 

Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa dimana 

kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun 

lalai. Kekhawatiran, membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, 

sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik Kehidupan. Ampunilah 

kami ya Tuhan… 

 

NYANYIAN Gita Bakti 50 : 1,2 “Perubahan Ajaib”  

Perubahan ajaib terjadi padaku, 

ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 

hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

 

Refr. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 

Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 

dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 

 

Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 

setia, murah hati, bawa sukacita, 

rendah hati dan ramah terhadap orang lain 

itu sikap nyata dari perubahan ajaib.  Refr. 

-Jemaat duduk- 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PEMBACAAN ALKITAB 

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

EFESUS 1 : 3 – 14 yang mengatakan ...  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA    
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Semua Menyanyi Gita Bakti 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu” 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhamu s‟lamanya, Haleluya! 

Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya,  

Pujilah Tuhanmu, s‟lamanya, Haleluya! 

 

KHOTBAH 

Berkat Rohani Untuk Puji-pujian dan Kemuliaan Tuhan 

“Supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, 

boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaanNya” 

Paulus memuji kemuliaan Tuhan yang besar dan juga sekaligus untuk 

menyatakan kasih Tuhan kepada manusia. Bahwa Tuhan telah 

mengaruniakan berkat rohani yang besar di dalam nama Yesus Kristus. 

Berkat rohani itu telah nyata kepada setiap yang percaya kepada Kristus 

yaitu: supaya kita kudus, menjadi anak-anakNya, pengampunan dosa, 

menyatakan rahasia kehendakNya, yang semuanya ini dimateraikan di 

dalam Roh Kudus. 

Paulus mengungkapkan bahwa berkat rohani yang Tuhan karuniakan itu 

adalah kepada semua manusia tanpa terkecuali, itulah sebabnya jika 

Paulus menjelaskan bahwa “Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan”. Maksudnya, peluang mendapatkan berkat rohani itu terbuka 

kepada semua orang, bagi siapa saja yang percaya di dalam nama Yesus 

Kristus. Sebab sejak semula, Allah telah menetapkan persekutuan anak-

anak Tuhan yang kudus, yang mengerti dan memahami maksud Tuhan 

dan yang dikuasai oleh Roh Tuhan. 

Berkat rohani yang dimaksud diatas tadi itulah sesungguhnya karakter 

seorang Kristen yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen selayaknya 

memperlihatkan berkat rohani yang telah diterimannya. 

Anak-anak Tuhan 

Berkat rohani yang pertama bahwa kita telah diangkat benjadi anak-

anak Allah. Tuhan telah tebus kita dengan darahNya dari kehinaan dosa. 

Tuhan menempatkan kita begitu tinggi menjadi anak-anak Tuhan yang 

menjadikan kehidupan, yang memberikan kita kuasa untuk mampu 

hidup sebagai anak-anak Allah (1 Yoh. 1:12). 
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Perilaku anak tidak akan jauh dari bapanya. Maka Tuhan juga 

memanggil kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak yang meniru 

Tuhan sebagai Bapa kita.  

Anak Tuhan yang kudus dan tidak bercacat 

Tuhan telah menebus kita dari dosa, sehingga kita telah dipulihkan dan 

dibersihkan dari kuasa dosa untuk menjadi umat yang kudus dihadapan 

Tuhan. Sebab itu kita telah terpanggil di dunia ini menjadi umat yang 

kudus. Kehidupan kudus akan terlihat dari sikap, perkataan, perbuatan 

yang takut akan Tuhan. Bagaimana sikap dan perbuatan seseorang yang 

sedang berada dihadapan Tuhan, demikian jugalah sikap yang 

ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Memahami maksud rencana Tuhan 

Sebagai anak-anak Tuhan kita telah dianugerahkan hikmat dan 

pengertian untuk memahami maksud Tuhan. Seperti bapa kepada 

anaknya, maka seorang bapa tidak akan pernah memiliki niat untuk 

mencelakai anaknya, justru kebaikanlah yang dirancangkannya. 

Demikian pula dengan anak yang memahami bahwa segala perbuatan 

bapanya adalah perbuatan yang terbaik bagi dirinya. Sebagai anak 

Tuhan, kepada kita telah diberitahukan rahasaia kehendakNya (ay.9). 

Tuhan mengungkapkan kepada kita rahasia dan kunci kehidupan yang 

tidak dapat dilihat oleh dunia. Dengan hikmat dan pengertian yang dari 

Tuhan kita dimampukan untuk memahami dan mengerti tentang 

kehidupan saat ini dan yang akan datang. 

Itulah pemberian Tuhan yang terbesar, berkat rohani yang hanya 

didapatkan di dalam Yesus Kristus. Pemberian itu telah dimateraikan di 

dalam Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya 

kepada Kristus (ay. 13). Tanda kepemilikan akan harta rohani itu adalah 

Roh Kudus, sebagai jaminan bahwa itu telah diberikan kepada kita 

hanya karena anugerahNya. Kita telah menerima “harta secara gratis” 

dan tanda “kepemilikan” telah diberikan kepada kita yakni Roh Kudus. 

Pemberian berkat rohani yang besar dan yang „tak terbatas itu adalah 

supaya kehidupan kita boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi 

nama Tuhan (ay.12). Bahwa apapun kehidupan yang kita jalani itu 

semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya jangan justru kita 

menjadikan hidup kita ini menjadi merusak, menjelekkan, menghina 
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nama Tuhan. Bagaimana kita mampu menempatkan diri kita kepada 

orang lain, mereka justru memuji nama Tuhan. Supaya jangan muncul 

kalimat yang mengatakan: “Lihatlah orang Kristen itu…..pemabuk, 

penipu, pencopet, pemalas, suka bertengkar, dan sebagainya…” tetapi 

biarlah kita tunjukkan bagaimana hidup orang yang telah menerima 

berkat rohani supaya apapun yang kita lakukan menjadi kemuliaan 

nama Tuhan. Amin 

 

JAWABAN JEMAAT 

NYANYIAN Gita Bakti 114 : 1-2 “Di Setiap Janjiku” 

Di setiap janjiku dan setiap doaku, 

juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 

Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, 

rahmat Tuhan beserta hanya anugerah-Nya. 

Refr.  Tuhan b‟ri anug‟rah-Nya. 

Tuhan b‟ri kuasa-Nya. 

Kristuslah di dalamku, 

aku menang bersama-Nya. 

 

Tiap jiwa kurengkuh; tiap hati kusentuh; 

kubagikan damai-Nya, kar'na anug‟rah-Nya. 

Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. 

Tiap duka hilanglah kar‟na anug‟rah-Nya. Refr. 

 

PENGAKUAN IMAN 

Ayah  Jemaat Tuhan, mari BERDIRI 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: 

……….. 

-Jemaat duduk- 

DOA SYAFAAT 

 (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi KK.756) 

 Berdoa bagi upaya pemerintah agar bijak menangani pencegahan penyebaran 

virus corona dari tingkat pusat sampai di daerah. 

 Berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien covid 

19. Juga semua pihak  terkait yang ikut serta menangani baik TNI POLRI, Pegawai 

RS, Cleaning service, Supir ambulans, Petugas pemakaman dll 

 Berdoa bagi keluarga-keluarga anggota keluarganya menderita sakit dan yang 

berdukacita kehilangan anggota keluarganya. 
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 Berdoa bagi warga jemaat Abraham yang bekerja, yang studi dan membutuhkan 

bantuan serta mereka yang bersukacita karena ulang tahun dan berkat Tuhan 

yang melimpah. 

 Komandan Grup 1 Kopassus dan jajarannya dalam mengemban tugas 

 Prajurit Kopassus yang adalah warga jemaat yang saat ini bertugas di berbagai 

daerah. 

 Berdoa bagi hal-hal lain yang penting didoakan. 

 
          

PENGUCAPAN SYUKUR 

Anak  Dalam ketulusan, kejujuran dan dengan kerendahan hati marilah 

memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur 

kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus 

melayani dan bersaksi tentang kebaikanNya dalam kehidupan kita dari 

hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

NYANYIAN Gita Bakti 84 : 1 - 2 “Inilah Ungkapan Syukurku” 

Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; 

„ku berikan dari hatiku, terimalah. 

„Ku persembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku. 

Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

 

Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 

untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 

Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 

Pakailah diriku turut maksud-Mu. 

 

DOA SYUKUR 

Anak Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama : 

Semua KAMI BERSYUKUR ATAS KEMURAHANMU DALAM KEHIDUPAN INI 

YA TUHAN. BERKAT DAN PENYERTAANMU YANG TAK PERNAH 

BERHENTI, MEMAMPUKAN KAMI MEMBERIKAN PERSEMBAHAN 

SUKARELA INI. BERKENANLAH ENGKAU MEMBERKATI SEHINGGA 

DAPAT DIPAKAI UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN DITENGAH 

JEMAATMU. DAN BERIKANLAH KAMI HIKMAT, SEHINGGA KAMI 

TETAP SEDIA UNTUK MELAYANI DAN BERSAKSI DALAM 

KEHIDUPAN SETIAP HARI. DIDALAM NAMA TUHAN YESUS, SANG 

SUMBER BERKAT, KAMI BERDOA. AMIN. 

-Tetap berdiri- 
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PENGUTUSAN 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

Ibu Mari BERDIRI, Masuklah dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati 

dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan 

Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. 

 

NYANYIAN Gita Bakti 120 : 1,3 “Kristus Memanggil Diriku” 

Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu 

untuk wartakan kebenaran firman-Nya. 

Jangan abaikan suara-Nya, 

jangan tegarkan hatimu, 

Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 

Refr. Dia memanggil, Dia mengutus, 

Dia membimbing dan besertamu selamanya. 

 

Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, 

tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. 

Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar, 

ingatlah, Tuhan bersamamu s'lamanya.  Refr …. 

 

BERKAT 

Ayah Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta memohon 

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 

 

Semua  KJ 478 A  Amin, Amin, Amin 

 

 

 

 

 

 

 

~ SAAT TEDUH ~ 
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SELAMAT HARI MINGGU 

TUHAN YESUS MEMBERKATI 


