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“Kasih Yang Berkomitmen”
Pk. 10.00 & 17.00 WIB - Sakramen Baptis Kudus Dewasa
dan Pengakuan Percaya (SIDI)
Pk. 17.00 WIB - Penerimaan Anggota Baru

Pdt. Merry R. Malau
-

Saat teduh /doa pribadi.
Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam ibadah).
Warta Lisan
Penyalaan Lilin Pra Paskah I (1 buah).

PANGGILAN IBADAH
(berdiri)
Pnt : Hari ini adalah hari minggu pertama kita dalam masa raya
paskah. Selama empat puluh hari, gereja diajak untuk
berkomitmen memeriksa hati agar dengan kerendahan hati
kita mengubah diri ketika menemukan hal yang tidak berkenan
dihadapan Allah. Biarlah dengan demikian kita dilayakkan
Allah disebut sebagai umat kepunyaan-Nya.
J
: (menyanyikan KJ. 2:1-2 “SUCI, SUCI, SUCI” bersamaan
prosesi Alkitab memasuki ruang kebaktian).
1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa!
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
2. Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan takhta-Mu memb’ri mahkotanya.
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,
Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya.
VOTUM DAN SALAM
PF : Kebaktian Pra Paskah Pertama ini, berlangsung dalam nama
Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
J
: (menyanyikan) Amin-Amin-Amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian!
J
: Dan menyertai saudara juga!
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KATA PEMBUKA
PF : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak hari rabu kita
sudah memasuki masa raya Paskah dan ibadah minggu ini
adalah minggu pertama prapaskah. Prapaskah mengingatkan
kita bahwa kini kita tengah ada dalam masa menguji diri demi
menyatakan kesetiaan kita memelihara hidup kudus bersama
dengan Tuhan.
J
: (menyanyikan) PKJ. 14 “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan”
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setia-Mu
turun-temurun.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
PENGAKUAN DOSA
PF : (memanjatkan doa pengakuan dosa).
J
: (menyanyikan) KJ. 27:1,2,4 “Meski Tak Layak Diriku”
Solois :
1. Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darah-Mu
dan kar'na Kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, pada-Mu.
Jemaat :
2. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,

darah-Mulah pembasuhnya; ‘ku datang, Tuhan, pada-Mu.

4. Sebagaimana adaku celaka; buta dan kelu;
segala apa yang perlu ‘ku dapat dalam diri-Mu
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : “Tetapi Tuhan ALLAH menolong aku; sebab itu aku tidak
mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti
keteguhan gunung batu karena aku tahu, bahwa aku tidak akan
mendapat malu” (Yesaya 50 : 7). Demikianlah berita anugerah
dari Tuhan!
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J

: Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya
sambil menyanyikan SALAM DAMAI (2X))
Bersukacitalah selalu
tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunan-Nya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu

PF : Salam damai telah kita berikan kepada sesama sebagai tanda
kita mau hidup baru sebagai umat Allah yang dipenuhi damai
sejahtera. Biarlah pekerjaan Allah terus nyata dalam hidup
kita saat dalam kerendahan hati kita persilahkan Ia menguasai
hati dan pikiran kita.
J
: (menyanyikan) NKB 14:1,2 “Jadilah, Tuhan, Kehendakmu!
1. Jadilah, Tuhan kehendak-Mu!
Kaulah Penjunan, ‘ku tanahnya.
Bentuklah aku sesuka-Mu,
‘kan ku nantikan dan berserah.
2. Jadilah, Tuhan kehendak-Mu!
Tiliklah aku dan ujilah.
Sucikan hati, pikiranku
dan di depan-Mu, ‘ku menyembah.
(duduk)
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
- Doa
- Pembacaan Alkitab :
PF : Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas pasal 4 ayat 1 s/d 13, sebagai berikut : ……
4:1 Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai
Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 4:2 Di situ
Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai Iblis . Selama di
situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar. 4:3
Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah,
suruhlah batu ini menjadi roti." 4:4 Jawab Yesus kepadanya: "Ada
tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja" 4:5 Kemudian ia
membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap
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mata ia memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia. 4:6
Kata Iblis kepada-Nya: "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan
kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan
kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang
kukehendaki. 4:7 Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya
itu akan menjadi milik-Mu." 4:8 Tetapi Yesus berkata kepadanya:
"Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti! " 4:9 Kemudian ia
membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di
bubungan Bait Allah, lalu berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak
Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah, 4:10 sebab ada
tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikatmalaikat-Nya untuk melindungi Engkau, 4:11 dan mereka akan
menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan
terantuk kepada batu." 4:12 Yesus menjawabnya, kata-Nya: "Ada
firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" 4:13 Sesudah
Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya
dan menunggu waktu yang baik.
PF : Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang
mendengarkan Firman Allah dan yang memliharanya. Hosiana!
J
: (menyanyikan) Hosiana (3x)
- Drama

- Kotbah : “Kasih Yang Berkomitmen”
- Saat Teduh
- Persembahan Pujian
Kebaktian I – II : PS. Gita Kalvari
Kebaktian III
: PS. Adoramus
Kebaktian IV
: PS. Biduan Sion
KHUSUS KEBAKTIAN III – IV
Pk. 10.00 & 17.00 WIB
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS KUDUS DEWASA, PENGAKUAN
PERCAYA DAN PENERIMAAN ANGGOTA
 PENGANTAR
PF : Kini akan dilayankan Baptisan Kudus Dewasa bagi Saudarasaudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan,
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sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia
katakan kepada murid-murid-Nya dalam Injil Matius 28:1920a, “… pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu”.
Saat ini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudarasaudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima
sakramen baptis kudus.
Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari
perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat-Nya dan yang
menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu
kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan
kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh
Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Dan melalui
pengakuan percaya juga mereka telah menjadi anggota dewasa
dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta
mengerjakan misi Allah, dengan mewujdukan persekutuan
serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan.
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong
kita, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di
dunia. Roh Kudus jugalah akan terus-menerus membarui kita
hingga kelak dengan tidak bercacat cela kita menghadap Tuhan
dan dipersatukan dengan Jemaat Yesus Kristus dalam hidup
kekal.
KHUSUS KEBAKTIAN IV Pk. 17.00 WIB
PF : Kini akan dilayankan penerimaan anggota bagi Saudari yang
memohon menjadi anggota GKI. Saudari kita ini berasal dari
Gereja Bethel Indonesia. Mereka telah memenuhi semua
persyaratan yang ditetapkan oleh tata Laksana GKI Pasal 63.
Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala
Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh
Kristus, yang esa, kudus, am dan rasuli. Kita akan menerima
saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di Jemaat ini,
sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam
kehidupan dan pelayanan Jemaat kita di sini sebagai anggota6

anggota tubuh Kristus.
 DOA SYUKUR
 PERNYATAAN IMAN
BAPTIS KUDUS DEWASA DAN PENGAKUAN PERCAYA/SIDI
PF : Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya
saya undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaanpertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
- Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan
Pemelihara kita; kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya
Tuhan dan juru selamat kita; dan kepada Roh Kudus yang
membaharui hidup kita?
- Apakah Saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa
berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan
hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru
selamat dan menjadi saksi-Nya?
- Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang menunjukkan
jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ?
- Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi
anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas
pengutusan-Nya, yaitu dengan setia mengambil bagian
dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan
pelayanan dan kesaksian ?
- Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan menaati
ajaran dan Tata Gereja GKI ?
………… Apakah jawab Saudara ?
Calon : Ya, Kami percaya dan berjanji
KHUSUS KEBAKTIAN IV Pk. 17.00 WIB
PENERIMAAN ANGGOTA
(Calon berdiri)
PF : Kami bersukacita karena Saudari menyatakan keinginan
Saudari untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar
menjadi nyata bahwa Saudari sungguh berketetapan untuk
menjadi anggota GKI, saya mengundang Saudari untuk berdiri.
Di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya, hendaklah Saudari
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menjawab pertanyaan-pertanyaan ini :
- Apakah Saudari dengan sungguh-sungguh ingin menjadi
anggota Gereja Kristen Indonesia ?
- Apakah Saudari berjanji untuk menerima dan menaati
ajaran dan Tata Gereja, Gereja Kristen Indonesia ?
- Apakah Saudari berjanji untuk dengan setia mengambil
bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan
pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen
Indonesia ?
………… Apakah jawab Saudari ?
Calon : Ya, saya ingin dan berjanji.
PENGAKUAN IMAN RASULI
(Jemaat berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara yang
hendak dibaptis dan mengaku percaya, marilah kita
mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan
Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya ……
(Jemaat duduk)
NYANYIAN JEMAAT
SETIALAH, SETIALAH
NKB. 154
Setialah, setialah selama hidupmu.
Ikuti jalan Tuhan-Mu dengan tetap teguh.
Meski penuh derita di dalam dunia,
tetapi jangan ‘kau gentar, tetap setialah.
PELAYANAN BAPTISAN
(Pnt. menyebutkan nama calon yang akan di baptiskan)
PF : ………… (nama anak), Aku membaptiskan engkau di dalam
nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Amin! (Percikan
dilakukan sekali).
(Calon kembali ke tempat duduk)
PELAYANAN PENGAKUAN PERCAYA
(Pnt. menyebutkan nama calon dan diminta maju satu persatu)
PF : Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ………. (nama calon), dengan
anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan
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setiap hari bertumbuh dalam Roh hingga kelak menghadap
Tuhan dengan tiada bercacat cela dan dipersatukan dengan
jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
KHUSUS KEBAKTIAN IV Pk. 17.00 WIB
PELAYANAN PENERIMAAN ANGGOTA
(Calon diminta maju)
PF : Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan
dan pengakuan percaya Saudari di gereja asal Saudari, sebagai
hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan Saudari menjadi
anggota Gereja Kristen Indonesia, dalam nama Bapak, Anak
dan Roh Kudus.
(Sesudah semuanya selesai, pelayan firman meminta seluruh peserta
Baptis Dewasa dan anggota SIDI baru serta anggota baru untuk berdiri
serentak dan menerima berkat).
BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih Karunia, yang telah memanggil
saudara dalam Kristus kepada Kemuliaan-Nya yang kekal,
melengkapi, meneguhkan, menguatkan Saudara. Dialah yang
Empunya Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan berlanjut)
J

: (menyanyikan doksologi menurut KJ. 303)
Pujilah khalik semesta, sumber segala kurnia
Sorga dan bumi puji Trus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin

(Jemaat duduk, sedangkan mereka yang telah dibaptis atau mengaku
percaya serta diterima sebagai anggota tetap berdiri)
PESAN ANGGOTA BAPTIS DEWASA
PF : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memanggil saudara
kehidupan yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah dengan
segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi serta
mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah
untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara
semakin kuat setiap hari.
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PESAN BAGI ANGGOTA SIDI BARU
PF : Saudara-saudara, kami bersukacita karena Saudara-saudara
telah berketetapan untuk mengaku iman Saudara di hadapan
Tuhan dan Jemaat-Nya. Dalam baptisan, Saudara-saudara telah
dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan
percaya secara penuh Saudara-saudara telah menjadi anggotaanggota gerejaNya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil.
KHUSUS KEBAKTIAN IV Pk. 17.00 WIB
PESAN BAGI ANGGOTA BARU
PF : Saudara-saudara, kami bersukacita karena Saudara-saudara
telah menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam Jemaat
di sini, Saudara-saudara dipanggil untuk berperanserta dalam
mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan
kesaksian.
PESAN BAGI JEMAAT
(Para Baptisan Dewasa dan anggota SIDI, serta anggota baru
menghadap jemaat Tuhan, dan jemaat diundang untuk berdiri)
PF : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah Saudara kita yang
baru dibaptiskan dan mengaku percaya, sebagai sesama
anggota Tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan
penuh kasih. Biarlah saudara saling mengasihi, menghibur dan
memberi nasihat, supaya dalam kesatuan jemaat karya Kristus
menjadi nyata.
J
: Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami
menyambut saudara-saudara sebagai anggota jemaat
dewasa, untuk bersama-sama dengan kami bersekutu,
bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita Satu
Tubuh di dalam Dia.
(Para Baptisan Dewasa dan anggota SIDI baru duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan : Doa Syafaat, Liturgi
Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I – II
Pk. 06.00 & 10.00 WIB
10

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.
J
: Aku percaya…
KEBAKTIAN I, II, III & IV
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB
TAYANGAN AKSI KASIH
DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : Alkitab mengajar kita untuk “Persembahkanlah syukur sebagai
korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang
Mahatinggi! Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku
akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku.”
(Mazmur 50:14-15). Untuk itu mari kita bawa dan serahkan
suatu persembahan tanda iman dihadapan Tuhan sang
pemelihara kehidupan.
J
: (Bersamaan
pengumpulan
persembahan
jemaat
menyanyikan KJ. 439:1,2 “Bila Topan K’ras Melanda
Hidupmu”)
1. Bila topan k’ras melanda hidupmu,
bila putus asa dan letih lesu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Refrein:
Berkat Tuhan, mari hitunglah,
kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan, mari hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.

2. Adakah beban membuat kau penat,
salib yang kaupikul menekan berat?
Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega
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dan bernyanyi t’rus penuh bahagia!
Refrein.
Pnt : (memanjatkan doa syukur).
J

: (menyanyikan lagu pengutusan “Kasih-Nya Mengubahku”)
Kasih Yesus sungguh besar,
Telah s’lamatkan diriku,
Kasih Yesus kepadaku, membaharui hidupku
Ku tak lagi berdiam diri,
Ku mau hidup jadi saksi-Nya
Mengasihi, menghargai, mempedulikan sesama
Kasih Yesus kepadaku, telah mengubah hidupku. (2x)
Coda
Kasih-Nya ubah hidupku

PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PF : Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu
J
: Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan
J
: Kini dan selamanya
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. Hosiana!
J
: (menyanyikan) Hosiana 5x, Amin 3x.
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