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“Kasih Kristus: Kekuatan Yang B aru
D alam Mel aksan akan Visi Yan g B aru ”
Pk. 10.00 WIB - Pelayanan Sakramen Baptis Anak

Pdt. Imanuel Kristo
PANGGILAN IBADAH
(Jemaat berdiri)
Pnt : Saudara-saudara yang di kasihi Kristus, sepanjang pekan yang
sudah kita lewati – kita merasakan betapa cinta kasih Tuhan
memampukan kita kembali berkumpul di tempat ini dengan rasa
penuh syukur. Marilah kita memasuki kebaktian dengan
memuliakan nama-Nya.
J
: (menyanyikan)
MULIA, MULIALAH NAMANYA
PKJ. 2
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
memb'ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
VOTUM DAN SALAM
PF : Kebaktian pada hari 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!
KATA PEMBUKA
PF : Hidup kita jalani bukanlah sebuah garis lurus, yang membuat kita
tampak selalu nyaman. Tidak jarang tampak bergelora dan penuh
dengan warna. Namun dibalik semua yang Tuhan hadirkan, selalu
ada keindahan, walaupun kita terkadang tidak mampu memahami
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sepenuhnya, saat itulah doa kita panjatkan, memohon Tuhan
membangunkan iman kita untuk tetap menjadi berkat.
: (menyanyikan)
TUHAN, TOLONGLAH, BANGUNKAN IMAN
PKJ. 282 : 1,2,6
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 kasih-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasih-Mu.
T’rimalah baktiku, layakkan diriku
untuk kemuliaan nama-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasih-Mu.
6. Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja
makin giat dan makin tekun.
Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja
makin giat dan makin tekun.
Kuatkan batinku, hidupkan tekadku
menjadi bentara kasih-Mu.
Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja
makin giat dan makin tekun.

PENGAKUAN DOSA
PF : (memanjatkan doa pengakuan dosa).
J
: (menyanyikan)
DI SALIBMU ‘KU SUJUD
KJ. 361:1-2
1. Di salib-Mu ‘ku sujud, miskin, buta dan lemah;
Yesus, Kau harapanku, agar aku s’lamatlah.
Refrein:
‘Ku percaya pada-Mu, Anak domba Golgota.
Di salib-Mu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah!
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2. Dalam hidup yang cemar kurindukan Tuhanku.
Suara Yesus terdengar, “Kuhapuskan dosamu.”
Refrein.
BERITA ANUGERAH
(Jemaat berdiri)
PF : “Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu
apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah
dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang
ketiga, sesuai dengan Kitab Suci” (1 Korintus 15:3-4)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya sambil
menyanyikan SALAM DAMAI)
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,
Itu kehendak Tuhan bagimu,
Itu kehendak Tuhan bagimu.
PF

J

: Kasih-Nya menyelamatkan, cinta-Nya menyatukan. Dalam
keagungan dan kemuliaan-Nya, kita berkumpul mengangkat
syukur untuk mempersaksikan kemuliaan-Nya yang tidak pernah
berkesudahan dari hari lepas kesehari.
: (menyanyikan)
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!
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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.
(Jemaat duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
 Doa
 Pembacaan Alkitab
Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 16:9-15.

Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: ada
seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya:
"Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!" 10 Setelah Paulus
melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk
berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik
kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan
Injil kepada orang-orang di sana. 11 Lalu kami bertolak dari Troas
dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah
kami di Neapolis; 12 dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian
Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami
tinggal beberapa hari. 13 Pada hari Sabat kami ke luar pintu gerbang
kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat
sembahyang Yahudi, yang sudah kami duga ada di situ; setelah
duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada
berkumpul di situ. 14 Seorang dari perempuan-perempuan itu yang
bernama Lidia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu
dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka
hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
15 Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia
mengajak kami, katanya: "Jika kamu berpendapat, bahwa aku
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di
rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya.
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Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
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Mazmur Tanggapan: Mazmur 67
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan bersama
jemaat)
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur pada-Mu, ya, Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semua, bersyukur hanya pada-Mu.
1. Kiranya Allah mengasihani kita, dan juga memberkati kita.
Kiranya Tuhan menyinari kita. Dia sinari dengan wajah-Nya.
Refrein.
3. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita,
merekapun bersorak-sorai.
Karena Kau mem’rintah dengan adil.
Kau tuntun setiap bangsa-bangsa.
Refrein.
Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Wahyu 21:10, 22-22:5.
Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang
besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu,
Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah.
21:22 Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan
Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu.
23 Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk
menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak
Domba itu adalah lampunya. 24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di
dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka
kepadanya; 25 dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada
siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana; 26 dan kekayaan
dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 27 Tetapi tidak
akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang
melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya
tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.
22:1 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih
bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta
Anak Domba itu. 2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberangmenyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah
dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu
dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 3 Maka tidak akan ada
lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di
dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya, 4 dan
21:10
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mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi
mereka. 5 Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak
memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah
akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja
sampai selama-lamanya.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Yohanes 14:23-29.
Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti
firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang
kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24 Barangsiapa tidak
mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu
dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang
mengutus Aku. 25 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku
berada bersama-sama dengan kamu; 26 tetapi Penghibur, yaitu Roh
Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan
kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. 27 Damai
sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan
kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh
dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 28 Kamu telah
mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi
Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku,
kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku,
sebab Bapa lebih besar dari pada Aku. 29 Dan sekarang juga Aku
mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu
percaya, apabila hal itu terjadi.
23

PF : Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang
mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya!
J
: (menyanyikan) Haleluya (3x)
 Kotbah :

“Kasih Kristus: Kekuatan Yang Baru Dalam Melaksanakan Visi
Yang Baru”
 Saat Teduh
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 Persembahan Pujian
Kebaktian I
: PS. Imanuel
Kebaktian II
: PS. Efrata
Kebaktian III
: Ensamble Anak
KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.00 WIB
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS KUDUS ANAK
 PENGANTAR
PF : Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak, yang
orangtua/walinya telah menyatakan iman mereka untuk
membaptiskan anak-anak mereka, sesuai dengan titah Tuhan
Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-murid-Nya
dalam Injil Matius 28:19-20a, “… 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”. Baptisan kudus adalah tanda dan
materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah
dengan kita sebagai umat-Nya dan yang menjadikan kita anakanak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih
dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan
kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan
iman orangtua/walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi
anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut
dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan
am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong
kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam
melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah akan terusmenerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat cela
kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan Jemaat Yesus
Kristus dalam hidup kekal. Dan, Roh Kudus akan terus-menerus
menolong orangtua/wali dan anak-anaknya, sehingga kelak anakanaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan
dengan jemaat Yesus Kristus.
 DOA SYUKUR
 PERNYATAAN IMAN
PF : Bagi orang tua yang hendak membaptiskan anak-anak-Nya saya
undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut ini di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
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- 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 percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan
saudara berlaku juga untuk Anak Saudara?
- Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak
saudara dan mengajarkan Firman Allah dengan penuh
kesungguhan kepada anak/ anak-anak Saudara?
………… Apakah jawab Saudara ?
Orang Tua/Wali

: Ya, Kami percaya dan berjanji

PENGAKUAN IMAN RASULI
(Jemaat berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara yang
hendak membaptiskan anaknya, marilah kita mengikrarkan
pengakuan iman percaya kita seturut dengan Pengakuan Iman
Rasuli. Aku percaya ……
(Jemaat duduk)
NYANYIAN JEMAAT
BIAR ‘KU TUMBUH DIBATANGMU
KJ. 309:1.
Biar ‘ku tumbuh dibatang-Mu, ya Pokok Anggur yang benar,
supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar.
Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.
PELAYANAN BAPTISAN ANAK
(Pnt. menyebutkan nama anak yang akan di baptiskan dan orangtua
membawa anak yang akan di baptiskan ke depan)
PF

: ………… (nama anak), Aku membaptiskan engkau di dalam nama
Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Amin! (Percikan dilakukan
sekali).

(Orangtua/Wali dan anak/anak-anak mereka kembali ke tempat duduk.
Sesudah semuanya selesai, Pendeta meminta seluruh orangtua/wali
bersama dengan anak/anak-anak mereka untuk berdiri serentak, dan
mengucapkan berkat)
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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, para orangtua/wali bersama dengan anak-anak mereka
tetap berdiri)
PESAN BAGI ORANG TUA/WALI
PF : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan menganugerahkan
anak-anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudarasaudara bersungguh-sungguh untuk menolong mereka agar anakanak saudara bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru
mereka semakin kokoh sampai pada saatnya mereka mengerti
makna perjanjian Allah serta Firman-Nya. Yang memampukan
mereka untuk mengikrarkan iman percayanya di hadapan Allah
dan jemaat-Nya.
PESAN BAGI JEMAAT
(Para Orangtua/Wali bersama dengan anak/anak-anak
menghadap jemaat Tuhan, dan jemaat diundang untuk berdiri)
PF

J

: Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak yang baru
dibaptiskan dan ini 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.
: Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami menyambut
anak-anak yang dibaptiskan menjadi anggota jemaat, untuk
bersama-sama dengan kami bersekutu,
bersaksi dan
melayani bagi Kristus, karena kita Satu Tubuh di dalam Dia.

Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Liturgi Syukur, dst
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mereka

(Para orangtua/wali duduk)

KHUSUS KEBAKTIAN I & II Pk. 06.00 & 08.00 WIB
PENGAKUAN IMAN RASULI
Pnt : Mari kita nyatakan respon kita terhadap firman yang diberitakan
dengan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli: Aku Percaya…
DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : “Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masingmasing--sesuai dengan apa yang kamu peroleh--menyisihkan
sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan
itu baru diadakan, kalau aku datang.” (1Korintus 16:2)
J
: (menyanyikan)
SEGALA BANGSA, MARILAH
PKJ. 109:1,3,5
1. Segala bangsa, marilah, puji Penciptamu!
Baktikanlah kepada-Nya ragam budayamu!
3. O Surya Hidup berseri, penuh anugerah:
cahya, tenaga, rezeki: Engkaulah sumbernya.
5. Biarlah kami tergerak, pun di tempat kerja,
membagi kasih dan berkat untuk semuanya.
Pnt : (memanjatkan doa persembahan)

(Jemaat berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
J
: (menyanyikan)
SEBARKAN WARTANYA
NKB. 102:1,4
1. Sebarkan warta-Nya kepada manusia
yang hidup berkesah di dunia resah.
Maklumkan segera berita mulia:
Penghibur tibalah!
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Refrein:
Penghibur tibalah! Penghibur tibalah!
Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus.
Sebarkan wartanya kepada manusia:
Penghibur tibalah!
4. Besarlah kasih-Nya! ‘Ku masyhurkan lekas,
kepada dunia yang bimbang dan cemas.
Dan citra Tuhanku ‘ku pancarkan jelas:
Penghibur tibalah!
Refrein.
PF :
J
:
PF :
J
:
PF :
J
:
PF :

J

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