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UMAT BERHIMPUN
Panggilan Beribadah
(berdiri)
Pnt. : Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu,
puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam
mulutku.
Jem. : Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah
orang-orang yang rendah hati mendengar
berita sukacita dari-Nya!
Bersama
: Marilah kita bersama-sama memuliakan
TUHAN. Marilah kita berhimpun dan
memasyhurkan nama-Nya!
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PUJILAH TUHAN,SANG RAJA
KJ. 10 : 1, 4, 5
1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang bekaum, b'rilah musik mu ber-gaung,
Angkat puji –pujian!
4. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan
jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan.
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh!
Kasih-Nya t'rus kau temukan.
5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua mahluk bernapas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus!
Padukan suaramu: Amin.
Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi, yang
memelihara ciptaan-Nya untuk selamalamanya.
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus,
menyertai saudara sekalian.
Jem. : Dan beserta saudara juga.
----------------------------------------------------Jemaat duduk
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Sapa Pembuka
Pdt. : “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan
menuruti segala perintah-Ku” (Yohanes 14:15).
Demikian
Tuhan
Yesus
menekankan
keberadaan kasih yang berbuahkan ketaatan
dalam relasi yang dibangun-Nya dengan para
murid. Bagaimana dengan kita? Adakah kasih
pada Tuhan menjadikan saudara dan saya taat
dan setia menjalani hidup sesuai dengan
firman-Nya?
AMBIL DUNIA, B'RIKU YESUS
NKB. 178 : 1, 2, 4
1. Ambil dunia, b'ri ‘ku Yesus, yang setia janji-Nya;
dan kasih-Nya pun abadi,
tak berubah s'lamanya.
Refrein:
O betapa luhur, mulia,
luas, lebar kasih-Nya!
Sungguh purna tebusan-Nya
memberi hidup baka!
2. Ambil dunia, b'ri ‘ku Yesus, yang menghibur jiwaku,
'ku tetap 'kan memuji-Nya
walau badai menyerbu.
Refrein.
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4.

Ambil dunia, b'ri ‘ku Yesus,
kupegang 'trus salib-Nya.
Sampai nanti makin nyata
'ku melihat wajah-Nya.
Refrein.

Pengakuan Dosa (Doa)
Pdt : (memimpin pengakuan dosa)
NYANYIAN JEMAAT
JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU
PKJ. 39 : 1, 2, 3
1. Jikalau Tuhan tidak menebusku
dan Tuhan tidak mengampuniku,
hidupku berbeban dan dosaku berat!
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
2. Jikalau Tuhan tidak menjagaku
dan tak menuntun, tak memimpinku,
hidupku tak tentu dan langkahku sesat.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
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3. Jikalau Tuhan datang menolongku,
dan Tuhan jaga hamba-Mu terus,
hidupku damailah, dosa terhapuslah.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : “Demikianlah
sekarang
tidak
ada
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. Roh, yang memberi hidup telah
memerdekakan kamu dalam Kristus dari
hukum dosa dan hukum maut” (Roma 8:1-2).
DEMIKIANLAH BERITA ANUGRAH DARI
TUHAN!
Jem. : Syukur kepada Allah!
(memberikan salam pada saudara yang ada
disekitarnya sambil menyanyian SALAM DAMAI)
Bersukacitalah selalu tunjukkan wajah
gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunanNya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
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Pdt. : Tuhan telah memperdamiakan kita dengan
diri-Nya dan sesama untuk itu “Pujilah TUHAN,
hai segala perbuatan-Nya, di segala tempat
kekuasaan-Nya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!”
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!.
4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
----------------------------------------------------Jemaat duduk
PELAYANAN FIRMAN
Doa memohon Penyertaan Roh Kudus.
Bacaan I :
Pnt. : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para
Rasul 17:22-31.
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan
berkata: "Hai orang-orang Atena, aku lihat,
22
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bahwa dalam segala hal kamu sangat
beribadah kepada dewa-dewa. 23 Sebab ketika
aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat
barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga
sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada Allah
yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah
tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan
kepada kamu. 24 Allah yang telah menjadikan
bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan
atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuilkuil buatan tangan manusia, 25 dan juga tidak
dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia
kekurangan apa-apa, karena Dialah yang
memberikan hidup dan nafas dan segala
sesuatu kepada semua orang. 26 Dari satu
orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa
dan umat manusia untuk mendiami seluruh
muka bumi dan Ia telah menentukan musimmusim bagi mereka dan batas-batas kediaman
mereka, 27 supaya mereka mencari Dia dan
mudah-mudahan menjamah dan menemukan
Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masingmasing. 28 Sebab di dalam Dia kita hidup, kita
bergerak, kita ada, seperti yang telah juga
dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab
kita ini dari keturunan Allah juga. 29 Karena
kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak
8

boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama
seperti emas atau perak atau batu, ciptaan
kesenian dan keahlian manusia. 30 Dengan
tidak memandang lagi zaman kebodohan,
maka sekarang Allah memberitakan kepada
manusia, bahwa di mana-mana semua mereka
harus bertobat. 31 Karena Ia telah menetapkan
suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil
akan menghakimi dunia oleh seorang yang
telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan
kepada semua orang suatu bukti tentang hal
itu dengan membangkitkan Dia dari antara
orang mati."
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
Antar Bacaan : Mazmur 66 : 8-20.
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
Mazmurkan nama-Nya, muliakanlah Dia, naikkan pujian.
1. Hai bangsa-bangsa, puji Allah. Kepada-Nya
perdengarkan pujian. Ia tak biarkan kaki kami
goyah dan jiwa kami di s’lamatkan-Nya
Refrein.
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2. Sebab Kau t’lah menguji kami, telah murnikan
kami bagai perak, Kau t’lah membawa kami
dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami.
Refrein.
Bacaan II :
Pnt. : Bacaan
kedua
1 Petrus 3:13-22.

diambil

dari

Surat

Dan siapakah yang akan berbuat jahat
terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik?
14 Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga
karena kebenaran, kamu akan berbahagia.
Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang
mereka takuti dan janganlah gentar. 15 Tetapi
kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai
Tuhan! Dan siap sedialah pada segala waktu
untuk memberi pertanggungan jawab kepada
tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan
jawab dari kamu tentang pengharapan yang
ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah
lembut dan hormat, 16 dan dengan hati nurani
yang murni, supaya mereka, yang memfitnah
kamu karena hidupmu yang saleh dalam
Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka
itu. 17 Sebab lebih baik menderita karena
berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah,
13
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dari pada menderita karena berbuat jahat.
18 Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk
segala dosa kita, Ia yang benar untuk orangorang yang tidak benar, supaya Ia membawa
kita kepada Allah; Ia, yang telah dibunuh
dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi
yang telah dibangkitkan menurut Roh, 19 dan
di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan
Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
20 yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu
pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika
Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh
sedang mempersiapkan bahteranya, di mana
hanya sedikit, yaitu delapan orang, yang
diselamatkan oleh air bah itu. 21 Juga kamu
sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu
baptisan--maksudnya
bukan
untuk
membersihkan kenajisan jasmani, melainkan
untuk memohonkan hati nurani yang baik
kepada Allah--oleh kebangkitan Yesus Kristus,
22 yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah
Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat,
kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada-Nya.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Yohanes 14:15-21.
"Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan
menuruti segala perintah-Ku. 16 Aku akan
minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan
kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya
Ia menyertai kamu selama-lamanya, 17 yaitu
Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima
Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak
mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di
dalam kamu. 18 Aku tidak akan meninggalkan
kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali
kepadamu. 19 Tinggal sesaat lagi dan dunia
tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu
melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun
akan hidup. 20 Pada waktu itulah kamu akan
tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu
di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.
21 Barangsiapa memegang perintah-Ku dan
melakukannya, dialah yang mengasihi Aku.
Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan
dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan
mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku
kepadanya."
15
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Pdt. : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus,
Berbahagialah kita yang mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
bersedia
memeliharanya. Haleluya !
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya.
Khotbah :
“Kasih Berbuah Ketaatan”
Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS G4 VOICE
: PS ADORAMUS
: PS Angelic Kids 1
: Ens. Gunsa

PELAYANAN SAKRAMEN
BAPTISAN KUDUS DEWASA &
PENGAKUAN PERCAYA
KHUSUS KEBAKTIAN III & IV Pk. 10.00 & 17.00 WIB
PENGANTAR
Pdt. : Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan
Baptisan Kudus Dewasa & Pengakuan Percaya
(SIDI).
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Baptisan adalah titah Tuhan Yesus sendiri,
sebagai mana yang dikatakan-Nya kepada
murid-murid-Nya dalam Matius 28 : 19-20a
“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu”.
Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang
kelihatan atas 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 Kristus.
Saat ini juga akan dilayankan penerimaan
anggota bagi Saudara-saudara yang memohon
menjadi anggota GKI. Saudara-saudara kita
berasal dari gereja …………… Mereka telah
memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan
oleh Tata Laksana GKI Pasal 63.
Melalui tiga bagian itu (yaitu baptisan kudus
dewasa, pengakuan percaya & penerimaan
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anggota), maka mereka menjadi bagian dari
tubuh Kristus secara penuh.
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan
dan mendorong kita untuk berperan serta
dalam melaksanakan misi Allah didunia ini.
Roh Kudus jugalah yang akan terus menerus
membarui kita hingga kelak dengan tidak
bercacat cela, kita menghadap Tuhan dan
dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus
dalam hidup kekal.
DOA SYUKUR
PERNYATAAN IMAN
Pdt. : Saudara-saudara yang akan dibaptis dan
mengaku percaya, diminta untuk berdiri.
Sekarang akan dilayankan baptisan kudus dan
pengakuan percaya bagi Saudara-saudara.
Supaya nyata di hadapan Jemaat, saya
mengundang
Saudara-saudara
untuk
menyatakan iman Saudara, dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
• Percayakah Saudara kepada Allah Bapa,
Pencipta dan Pemelihara kita; kepada Yesus
Kristus, Anak-Nya, Tuhan dan Juruselamat
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•

•

•

•

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 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)
(Pdt. menyebutkan nama calon satu per satu
dan mereka menjawab satu per satu)
Calon : Ya, saya percaya dan berjanji.
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PENGAKUAN IMAN
(Jemaat berdiri)
Pnt. : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman
percaya kita bersama-sama dengan Saudarasaudara yang akan dibaptis dengan
mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.
Jem. : Aku percaya ……
NYANYIAN JEMAAT

(Jemaat duduk)

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.
PELAYANAN BAPTISAN DEWASA
(Calon diminta untuk maju satu per satu dan berlutut)
Pdt. : (nama calon), aku membaptiskan engkau
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
(Percikan dilakukan sekali)
(Mereka yang sudah dibaptis kembali ke tempat
duduk).
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PELAYANAN PENGAKUAN PERCAYA
Pdt. : Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu …….. (nama
calon) dengan anugerah-Mu, supaya ia
bertambah setia melayani Engkau, dan setiap
hari bertumbuh dalam Roh hingga kelak
menghadap Tuhan dengan tiada bercacat cela
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus
dalam hidup kekal.
(Mereka yang sudah mengaku percaya kembali ke
tempat duduk).
(Sesudah semuanya selesai, pendeta meminta mereka
semua untuk berdiri dan mengucapkan berkat.)
BERKAT
Pdt. : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara dalam Kristus kepada
kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
Saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai
selama-lamanya! Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan
berlanjut)
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Jem. : (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)
PESAN BAGI ANGGOTA SIDI BARU
Pdt. : 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.
Dan bagi saudara yang telah mengaku percaya
kami bersukacita karena saudara-saudara
telah berketetapan untuk mengaku iman
saudara di hadapan Tuhan dan jemaatNya.
Dalam baptisan, Saudara telah dipersatukan
dengan Kristus dan kini melalui pengakuan
percaya secara penuh saudara-saudara telah
menjadi anggoa-anggota gereja-nya yang
diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil.
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PESAN BAGI JEMAAT
(Para anggota anggota sidi baru menghadap ke arah
Jemaat)
Pdt. : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah
saudara-saudara 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.
Jem. : 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 dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Pengucapan Syukur, dst
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KEBAKTIAN I & II PK. 06.00 & 08.00 WIB
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. Aku percaya…

DOA SYAFAAT
(diakhiri dengan
dinyanyikan)

Doa

Bapa

(duduk)
Kami yang

PENGUCAPAN SYUKUR
Ajakan Bersyukur
Pnt. : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita
memberi persembahan syukur dengan
mengingat firman-Nya : Dalam segala sesuatu
telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa
dengan bekerja demikian kita harus membantu
orang-orang yang lemah dan harus mengingat
perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah
mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi
dari pada menerima.” (Kis. 20:35)
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T’RIMA KASIH YA TUHANKU
PKJ. 148 : 1, 2, 3
1. T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari
pemberian-Mu.
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh
kasih-Mu.
Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan
pada umat-Mu.
2. T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawakan
padaku,
Agar dalam masa muda aku belajar tentang
kasih-Mu,
yang besar dan mulia itu, yang besar dan
mulia itu.
3. ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung
jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman
serta karya-Mu,
kar’na itu makna kasih-Mu, kar’na itu makna
kasih-Mu.
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DOA SYUKUR
PENGUTUSAN DAN BERKAT

(Berdiri)

TUHAN, TOLONGLAH BANGUNKAN IMAN
PKJ. 282 : 1, 2, 3
1. Tuhan, tolonglah, bangunkan iman;
Pulihkanlah kasih yang remuk.
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku
Biar ditangan-Mu berbentuk.
Tuhan, tolonglah bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
2. Hati bersujud, jiwa menyembah;
Hidupku masyurkan kasih-Mu.
T’rimalah baktiku, layakkan diriku
untuk kemuliaan nama-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
Hidupku masyhurkan kasih-Mu.
3. Harta dan karya, takhta dan nama
kusembahkan bagi nama-Mu.
T’rimalah, ya Tuhan, baktiku bagi-Mu.
dan berkati akta imanku.
Harta dan karya, takhta dan nama
Ku sembahkan bagi nama-Mu.
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PENGUTUSAN
Pdt. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Jem. : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
Pdt. : Jadilah saksi Kristus
Jem. : Syukur kepada Allah
Pdt. : Terpujilah Tuhan
Jem. : Kini dan selamanya
BERKAT
Pdt : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu
dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh
Kudus
kamu
berlimpah-limpah
dalam
pengharapan” Amin.
Jem. : Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya
haleluya.
Amin, amin, amin
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