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TATA KEBAKTIAN MINGGU
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“Yesus Kristus Raja Surgawi Sejati”
Pk. 06.00, 08.00 & 10.00 WIB
Pdt. Imanuel Kristo
Pk. 17.00 WIB – Pdt. Merry L. Malau
Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Dewasa
UNDANGAN MEMASUKI KEBAKTIAN
Pnt : Saudara-saudara, kita bersyukur untuk hari baru yang
Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur untuk kasih setia
yang Tuhan karuniakan. Marilah kita muliakan Dia
dalam sukacita dan kegembiraan. Dengan berdiri kita
naikkan pujian bagi-Nya.
HALELUYA! PUJILAH
KJ. 1:1-2
Refrein.
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!

Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!

1. Langit, buana semesta patut memuji kuasa-Nya,

kar'na berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi.

Refrein.
2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!

Refrein.
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VOTUM DAN SALAM
(berdiri)
PF : Kita memasuki kebaktian ini dengan pengakuan
bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, yang
menjadikan langit dan bumi – dan yang senantiasa
setia pada cinta kasih-Nya bagi seluruh ciptaan-Nya.
J : (menyanyikan) Amin, Amin, Amin
PF : Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang
dalam nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara.
J : Dan memberkati saudara juga.
KATA PEMBUKA

(duduk)

PF : “Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah
Allah! Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik
dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan
oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu,
bahwa mereka berbuat jahat.” (Pengkotbah 4:17).
J

: (menyanyikan)
SUARAMU KUDENGAR
KJ. 33:1-3
1. Suara-Mu kudengar memanggil diriku,
supaya ‘ku di Golgota dibasuh darah-Mu!
Refrein:
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu;
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
2. Kendati ‘ku lemah, tenaga Kauberi;
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih.
Refrein.
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3. Kaupanggil diriku, supaya kukenal
iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal.
Refrein.
DOA PENGAKUAN DOSA

(duduk)

PF : (menaikkan doa pengakuan dosa)
NYANYIAN JEMAAT
J

(duduk)

: (menyanyikan)
DIHAPUSKAN DOSAKU
KJ. 36:1-3
1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Refrein:
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
2. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus.
Refrein.
3. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus;
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus.
Refrein.

BERITA ANUGERAH

(berdiri)

PF : “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaranpelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya;
berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak
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diperhitungkan Tuhan kepadanya.” (Roma 4:7-8)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J

: Syukur kepada Allah.
AJAIB BENAR ANUGERAH
KJ. 40:1,2,4
1. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
‘Ku hilang, buta, bercela; olehnya ‘ku sembuh.
2. Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!
----------Jemaat saling memberi salam damai---------4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.

UMAT YANG DI SAPA FIRMAN TUHAN

(duduk)

 Doa Epiklesis
 Pembacaan Alkitab
Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Yeremia 23:1-6.
"Celakalah para gembala yang membiarkan kambing
domba gembalaan-Ku hilang dan terserak!" -demikianlah firman TUHAN. 2 Sebab itu beginilah firman
TUHAN, Allah Israel, terhadap para gembala yang
menggembalakan bangsaku: "Kamu telah membiarkan
kambing domba-Ku terserak dan tercerai-berai, dan
kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, Aku akan
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membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang
jahat, demikianlah firman TUHAN. 3 Dan Aku sendiri
akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba-Ku dari
segala negeri ke mana Aku menceraiberaikan mereka,
dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang
mereka: mereka akan berkembang biak dan bertambah
banyak. 4 Aku akan mengangkat atas mereka gembalagembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga
mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang
seekorpun, demikianlah firman TUHAN. 5 Sesungguhnya,
waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN,
bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. Ia
akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan
melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 6 Dalam
zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan
hidup dengan tenteram; dan inilah namanya yang
diberikan orang kepadanya: TUHAN--keadilan kita.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J : Syukur kepada Allah !
Mazmur Tanggapan
Mazmur 46
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Tuhan Sang Raja alam semesta,
Kota Benteng yang teguh.
Kau tempat perlindungan yang teduh,
pada-Mu ‘ku percaya penuh.
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1. Allah itu tempat berlindung dan kekuatanku.
Dialah Penolong yang sungguh, sangatlah terbukti.
Walau bumi dan laut bergelora, bumi pun goncang,
‘Ku tak takut, sebab Allahku beserta.
2. Kota Allah tempat berdiam yang Mahatinggi
disanalah sungai mengalir, menyenangkan hati.
Kar’na Allah ada didalamnya, kota tak goyah.
Allah pasti akan menolong selalu.
Refrein.
3. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, Kerajaan goncang.
Saat suara-Nya terdengar dan bumi pun hancur.
Dia Tuhan Allah Semesta, beserta kita
Kota Benteng kita adalah Tuhan.
4. Pergi dan pandanglah karya-Nya yang membaharui.
Peperangan di muka bumi dihentikan Allah.
Busur panah, tombak dipatahkan dan dihancurkan.
Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi.
Refrein.
Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Kolose 1:11-20.
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa
kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu
dengan tekun dan sabar, 12 dan mengucap syukur
dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu
untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 13 Ia
telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan
11
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memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang
kekasih; 14 di dalam Dia kita memiliki penebusan kita,
yaitu pengampunan dosa. 15 Ia adalah gambar Allah yang
tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala
yang diciptakan, 16 karena di dalam Dialah telah
diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang
ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah,
maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia
dan untuk Dia. 17 Ia ada terlebih dahulu dari segala
sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18 Ialah
kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang
pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia
yang lebih utama dalam segala sesuatu. 19 Karena
seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, 20
dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu
dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang
ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh
darah salib Kristus.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J : Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Injil Lukas 23:33-43.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama
Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga
kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah
kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. 34 Yesus
berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka
33
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membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. 35 Orang
banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpinpemimpin mengejek Dia, katanya: "Orang lain Ia
selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan diri-Nya
sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah."
36 Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia; mereka
mengunjukkan anggur asam kepada-Nya 37 dan berkata:
"Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah
diri-Mu!" 38 Ada juga tulisan di atas kepala-Nya: "Inilah
raja orang Yahudi". 39 Seorang dari penjahat yang di
gantung itu menghujat Dia, katanya: "Bukankah Engkau
adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!" 40
Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: "Tidakkah
engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau
menerima hukuman yang sama? 41 Kita memang
selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang
setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak
berbuat sesuatu yang salah." 42 Lalu ia berkata: "Yesus,
ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja."
43 Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamasama dengan Aku di dalam Firdaus."
PF : Demikianlah pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus,
berbahagialah setiap orang yang mendengar serta
memelihara di dalam hatinya.
J : (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya.

 Kotbah : “Yesus Kristus Raja Surgawi Sejati”
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 Saat Teduh
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

Kolintang 2
PS. Gema Kasih
PS. Gita Kalvari
PS. Efrata

KHUSUS KEBAKTIAN IV PK. 17.00 WIB
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS DEWASA
PENGANTAR
DOA SYUKUR
PERNYATAAN IMAN
PF : Saudara-saudara yang akan dibaptis, diminta untuk
berdiri. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi
Saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan Jemaat,
saya mengundang Saudara-saudara untuk menyatakan
iman Saudara, dengan menjawab pertanyaanpertanyaan sebagai berikut:
• Percayakah Saudara kepada Allah Bapa, Pencipta
dan Pemelihara kita; kepada Yesus Kristus, AnakNya, Tuhan dan Juruselamat kita; dan kepada Roh
Kudus yang membarui hidup kita ?
• Apakah Saudara dengan tulus hati dan dengan
segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu
dengan meninggalkan hidup lama, dan hidup
mengikut Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan
menjadi saksi-Nya ?
• Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian
Lama dan Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang
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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 jawaban Saudara ………… (nama calon)
(PF menyebutkan nama calon satu per satu dan mereka
menjawab satu per satu)
Calon : Ya, saya percaya dan berjanji.
PENGAKUAN IMAN
(Jemaat berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman percaya
kita bersama-sama dengan Saudara-saudara yang akan
dibaptis dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.
J : Aku percaya ……
(Jemaat duduk)
NYANYIAN JEMAAT
BIAR ‘KU TUMBUH DIBATANGMU
KJ. 309 : 1
Biar ‘ku tumbuh dibatang-Mu,
Ya Pokok Anggur yang benar,
Supaya Kauhidupkan daku menjadi ranting yang segar.
Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.
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PELAYANAN BAPTISAN
(Calon diminta untuk maju satu per satu dan berlutut)
PF : (nama calon), aku membaptiskan engkau dalam nama
Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
(Percikan dilakukan sekali)
(Mereka yang sudah dibaptis kembali ke tempat duduk).
(Sesudah semuanya selesai, pendeta meminta mereka semua
untuk berdiri dan mengucapkan berkat.)
BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara dalam Kristus kepada kemuliaanNya
yang
kekal,
melengkapi,
meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan Saudara. Dialah yang
empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin.
(Jemaat berdiri,
berlanjut)
J

sementara

itu

penumpangan

tangan

: (Menyanyikan doksologi menurut Kidung Jemaat
303b).
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh
Kudus! Amin.

(Jemaat duduk, para anggota sidi baru tetap berdiri)
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PESAN BAGI ANGGOTA ANGGOTA SIDI BARU
PF : Saudara, dengan baptisan, Tuhan memanggil Saudara
kepada suatu 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.
PESAN BAGI JEMAAT
(Para anggota anggota sidi baru menghadap ke arah Jemaat)
PF : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudarasaudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan
pewaris Kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang.
Saling merawatlah, saling memeliharalah dan saling
menegurlah, supaya dalam kesatuan Jemaat karya
Allah nyata.
J : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami
menyambut Saudara-saudara untuk bersama
dengan kami bersekutu serta bersaksi dan
melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh
dalam Dia.
(Para anggota anggota sidi baru dipersilahkan duduk)
KEBAKTIAN I, II & III PK. 06.00, 08.00 & 10.00 WIB
PENGAKUAN IMAN RASULI
(berdiri)
Pnt : Marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita
bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
dengan mengucapkan demikian: Aku percaya…
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KEBAKTIAN I, II, III & IV
PK. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB
UMAT YANG BERDOA SYAFAAT

(duduk)

UMAT YANG BERSYUKUR
Pnt : Jemaat Tuhan marilah kita menyatakan syukur kita
kepada Tuhan, Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh
29:13-14 menuliskan demikian: “Sekarang, ya Allah
kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu
yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah
bangsaku, sehingga kami mampu memberikan
persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari padaMulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah
persembahan yang kami berikan kepada-Mu”.
Sementara kantong persembahan di edarkan
J

: (menyanyikan)
MARI, PUJI RAJA SORGA
KJ. 288:1-3
1. Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwa raga, maka puji nama-Nya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!
2. Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib!
3. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut!
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DOA PERSEMBAHAN
(berdiri)
Pnt : Marilah kita berdoa menghantar persembahan kita:
Dengan rasa syukur kami membawa persembahan kami
kehadapan-Mu ya Tuhan sumber segala berkat,
terimalah dan kuduskanlah dalam rahmat-Mu. Biarlah
persembahan ini dapat menjadi perpanjangan kasih
Tuhan di tengah-tengah dunia ini, oleh karena itu
bimbinglah kami untuk dapat mengelola dan
memanfaatkannya dengan baik. Berkatilah tangantangan yang mempersembahkannya dengan penuh
sukacita, penuhkanlah mereka dengan kekayaan kasih
karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber
segala berkat kami berdoa. Amin.
UMAT YANG DI UTUS

(berdiri)

PF : Saudara-saudara, kita di hadirkan di tengah dunia;
kembalilah dan berkaryalah, muliakan Tuhan dengan
kehidupan yang kita jalani.
J

: (menyanyikan)
KU BERBAHAGIA
KJ. 392:1-3
1. ‘Ku berbahagia, yakin teguh:
Yesus abadi kepunyaanku!
Aku waris-Nya, ‘ku ditebus,
ciptaan baru Rohul kudus.
Refrein:
Aku bernyanyi bahagia
memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia
memuji Yesus selamanya.
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2. Pasrah sempurna, nikmat penuh;
suka sorgawi melimpahiku.
Lagu malaikat amat merdu;
kasih dan rahmat besertaku.
Refrein.
3. Aku serahkan diri penuh,
dalam Tuhanku hatiku teduh.
Sambil menyongsong kembaliNya,
‘ku diliputi anugerah.
Refrein.
PF : Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera,
hadirkanlah berkat Tuhan dimanapun saudara di
tempatkan, dan terimalah berkat-Nya: “Kasih karunia,
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra
dan Roh Kudus menyertai setiap Saudara dari sekarang
ini sampai selama-lamanya. Amin”.
J

: (menyanyikan) Haleluya (5x), Amin (3x)
DOA PRIBADI SEBELUM MENINGGALKAN RUANG
KEBAKTIAN
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