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Yang terhormat,'

- Badan Pekerja Majelis Jemaat dan
- Badan Pekerja Majelis Wilayah
GEREJA MASEHI INJILI diMINAHASA

di-
Tempat

"Salam Sejahtera dalam Yesus Kristus"

Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke 86 tahun Gereja Masehi lnjili di Minahasa Bersinode,

tanggal 30 September 2O2O maka, Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM melalui surat ini

menyampaikan bahwa lbadah Syukur HUT GMIM dilaksanakan di Jemaat masing - masing.

Demikian penyampaikan kami . Atasnya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati.

6eoex PEKERJA MAJELTs srNoDE
GEREJ

Ketua,
A MAS NJILIdiMIN AHASA

Sekretaris,

Pdt. Dr. H na. Pdt Evert A.{. Tangel, S.Th. .Pd.K

Berkaitan dengan maksud tersebut diatas, BPMS GMIM mengirimkan Tata lbadah (tertampir)

untuk dipergunakan pada lbadah HUT ke- 86 tahun GMIM Bersinode tanggal 30 September

2020 dengan pengaturan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
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TATA IBADAH SYUKUR 
HARI ULANG TAHUN KE-86 

GMIM BERSINODE 
====================================== 

 Rabu, 30 September 2020 
 

PERSIAPAN 
PANGGILAN BERIBADAH ( Jemaat berdiri) 
P Berkumpullah bagi Tuhan hai umat-Nya, datanglah kepada-Nya dengan puji-pujian. Angkatlah 

nyanyianmu dengan kidung segala zaman. Pujilah hai segala suku bangsa, megahkanlah Dia, sebab 
kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya. Marilah dalam doa kita padukan 
nada kasih dan tempang sembah agar syukur kita menjadi harum diharirat-Nya 

  
Menyanyi : PKJ No. 2 AGUNGLAH, AGUNGLAH NAMA-NYA 
  Agunglah, agunglah nama-Nya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah 
  Agunglah, kekuasaan-Nya, berkat bagi jemaat bersyukurlah 
  Pujilah, tinggikanlah rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar! 
  Agunglah, agunglah nama-Nya, Sang penebus Mahakudus, Mahabesar. 
 
TAHBISAN DAN SALAM 
P Dalam kehebatan kasih setia Allah, dalam luhur-Nya pengorbanan Yesus Kristus serta tuntunan Roh 

Kudus, ditahbiskanlah Ibadah syukur Hari Ulang Tahun ke-86 GMIM Bersinode ini. Amin. 
 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah: Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai 

saudara-saudara. 
J  dan menyertai saudara juga. 
 
Menyanyi: KJ No. 19:1,5 TUHANKU YESUS 
  Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia 
  Kau kukasihi, Kau Junjunganku. Bahagiaku yang baka 
   Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam diri-Mu 
   Yang Mahaindah, Harta Sorgawi, hanya Engkau, ya Tuhanku 
 
PERENUNGAN DAN PENGHAYATAN PANGGILAN GEREJA (duduk) 
P Saudara-saudara sesungguhnya, kehadiran Gereja Masehi Injili di Minahasa di tengah masyarakat dan 

di dalam dunia ini, adalah karena pekerjaan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga pada tanggal  30 
September 2020,  kita bersyukur merayakan 86 Tahun GMIM Bersinode. Oleh karena GMIM tidak 
dapat dilepaskan dari persekutuan Israel dan Gereja segala abad dan tempat, maka: 

 Ingatlah selalu apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu. Ingatlah, bahwa engkaupun dahulu budak di 
tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh TUHAN, Allahmu, dengan tangan yang kuat dan 
lengan yang teracung. (Ul. 5:15) 

 Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Nya, dan penghukuman-
penghukuman yang diucapkanNya. (I Taw. 16:12) 

 Ingatlah ini : Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai 
keturunan Daud, itulah yang para rasul beritakan dalam Injil. (II Tim. 2:8) 

 Ingatlah akan pekabar-pekabar Injil yang pertama di Asia. Ingatlah akan orang-orang Nestorian, yang 
pada abad ketujuh sesudah Masehi telah mengabarkan Injil sampai ke ujung Asia Timur. 

 Ingatlah akan pekabar-pekabar Injil yang pertama di Indonesia. 
 Ingatlah akan orang-orang Katholik dan orang-orang Protestan, yang sejak abad keenambelas telah 

mengabarkan Injil sampai ke tanah Minahasa. 
 Ingatlah akan pendeta-pendeta pribumi yang pertama di daerah Minahasa. 
 Ingatlah akan semua pemimpin kamu, yang telah menyampaikan Firman Allah kepadamu. (Ibr. 13:7) 
 Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. (Ibr. 13:7) 
 Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. (Ibr. 13:8) 
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Menyanyi : NNBT No. 16:1 BERSYUKUR, NYANYILAH  
Bersyukur, nyanyilah puji Tuhan, bermazmur nyanyikan haleluya. 
Berkat dan kemurahan Tuhan, setahun t’ lah bertambah umurnya. 
Terpujilah Tuhan Mahakasih. Bersorak, bermazmur puji nama-Nya. 
Terpujilah Tuhan Mahakasih, kekal dan selama-lamanya. 

 
PENGAKUAN DOSA DAN BERITA PENGAMPUNAN (Jemaat duduk) 
P  Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita dihadapan Tuhan Allah. Kita 

berdoa :     ……………….. 
Ya, Tuhan Allah, pemeliharaan-Mu bagi  kami terus kami nikmati sampai saat ini. Tetapi kami 
menyadari bahwa kami belum seutuhnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang Engkau 
percayakan bagi kami  

Penatua & Syamas 
Kami membawa pengakuan kami bahwa sering kami hidup tidak setia, ada banyak tanggungjawab 
yang kami kesampingkan untuk melaksanakannya karena keegoisan kami.  

P Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kasih dan keutuhan umat-Mu dan keagungan-Mu 
J  Tetapi yang kami pelihara dalam kenyataan sehari-hari adalah kebencian, tidak mau memaafkan 

orang lain, marah bahkan menaruh dendam. Ampunilah kami ya Tuhan. 
P Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati seorang akan yang lain, 
J  Melainkan yang tersimpan dalam hati kami justru sebaliknya, iri hati, dengki, kemunafikan, 

menganggap kami lebih hebat, memandang bulu ketika ingin membantu sesama. 
P Tuhan, ajarlah kami untuk hidup saling mengasihi, agar kami dapat membangun kebersamaan yang 

utuh, berilah kepada kami rahmat-Mu dan perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang suci supaya 
kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin . 

 
Menyany: DI TENGAH OMBAK DAN ARUS PENCOBAAN 
  Di tengah ombak dan arus pencobaan 
  Hampir terhilang tujuan arah hidupku 
  Bagaikan kapal yang s’ lalu di ombang-ambingkan 
  Mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu 
  *** Yesus perhatikan kehidupan s’ tiap orang 
          Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang 
          Yesus perhatikan s’ tiap tetesan airmata 
          Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. 
 
P  Dengan kita mengakui kesalahan dan dosa dengan serta mau bertobat, maka Tuhan Allah dalam 

rahmat-Nya yang besar berkenan memberi pengampunan sebagaimana janji firman-Nya dalam 
Ratapan 3:21-23 yang tertulis : Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan 
berharap: Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; 
besar kesetiaan-Mu! 

 
Menyanyi : NKB No. 34:1 SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA 
  Setia-Mu, Tuhanku, tiada bertara, dikala suka, di saat gelap 
  Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi tetap 
  Refr : Setia-Mu Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas 
       Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga akupun puas lelas 
 
PELAYANAN FIRMAN TUHAN (Jemaat duduk) 
P Berdoa, Membaca Alkitab, Khotbah 
 
PERSEMBAHAN (Jemaat/duduk) 
P  Mari kita memberi persembahan syukur, sebagai jawaban kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan ini. 
 
Menyanyi : NKB.No.111:1-3 GEREJA BAGAI BAHTERA  

Gereja bagai bahtera di laut yang seram 
Mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 
Mengamuklah samudera dan badai menderu; 
Gelombang zaman menghempas, yang sulit di tempuh. 
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Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih: 
Betapa jauh, di manakah labuhan abadi? 
Refr. Tuhan tolonglah! Tuhan, tolonglah! 
  Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah 
Gereja bagai bahtera pun suka berhenti 
Tak menempuh samudera, tak ingin berjerih 
Dan hanya masa jayanya selalu dikenang 
Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam 
Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya 
Tentunya oleh Tuhan pun ta diberi berkah. Refr :......... 
 
Gereja bagai bahtera diatur awaknya 
Setiap orang bekerja menurut tugasnya 
Semua satu padulah, setia bertekun 
Demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh 
Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk 
Di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Refr :... 
 

DOA SYUKUR 
P  ……………………… ( diakhiri dengan mengucapkan bersama) 
P+J  Tuhan, jadikanlah kami alat perdamaian-Mu.  
  Biarlah kami mengasihi di mana ada kebencian; memaafkan di mana ada dendam; mempersatukan di 

mana ada perpecahan;  
  menimbulkan pengharapan di mana ada keputusasaan; 
  memberi iman di mana ada kebimbangan; membawa terang di mana ada kegelapan; memberi 

kegembiraan di mana ada kesedihan. 
  Biarlah kami jangan hanya suka untuk dihibur melainkan menghibur, 
  untuk dipahami melainkan memahami,untuk dicintai melainkan mencintai. Sebab di dalam memberi, 

kami menerima, di dalam mengampuni kami diampuni, di dalam kematian kami dilahirkan dalam 
hidup yang sejati.  

  Di dalam Anak-Mu yang diberkati, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. 
 
NYANYIAN PENUTUP (Jemaat berdiri) 
Menyanyi:  NNBT No.28:1-2  YA TUHAN TOLONG AKU 
 Ya Tuhan tolong aku tuntunlah jalanku 

Dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu 
Jikalau ’ ku sendiri Engkau menghiburku 
T’rima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. 

  Walau penuh rintangan menghadang jalanku 
 Engkau senantiasa yang tetap disampingku. 
 Dekaplah aku Tuhan dalam pelukan-Mu. 
 Agar hidupku selalu aman dalam tangan-Mu. 

 
NASEHAT DAN BERKAT 
P Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku 

telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang 
akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 

 Pergilah dan terimalah berkat Tuhan: 
 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera 

dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 
J   Amin. Amin. Amin. (dinyanyikan) 

 
 

SAAT TEDUH 
 
 

APP SINODE GMIM 2020 
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