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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan!.
Selamat datang dan selamat beribadah!.
Pagi/siang/sore ini, kita kembali disatukan
oleh Allah yang satu, dalam rumah-Nya.
Marilah, sekarang, kita satukan hati kita dalam
satu pujian untuk memuliakan, memasyhurkan dan menyukuri Allah yang satu, tapi yang
berkenan hadir dalam kehidupan kita sebagai
Bapa, Anak dan Roh Kudus!
Jem. : (menyanyikan)
ALLAH BAPA, TUHAN
KJ. 13 : 1, 4
1. Allah Bapa, Tuhan dimuliakanlah nama-Mu
Allah, Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu
Kamipun anak – anak-Mu
Datanglah dengan kasih-Mu
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4.

Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Kami datang menyembah-Mu,
memasyhurkan kuasa-Mu.
Puji syukur kepada-Mu!

1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai 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.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Hidup yang berbuah adalah hidup yang
berarti, dan hidup yang berarti adalah hidup
yang membahagiakan. Karena itulah, bukan
hanya setiap orang menginginkannya, tetapi
Tuhan juga menghendakinya. Ia bahkan mau
menolong kita hidup berbuah secara berlipat
ganda, ketika Ia berujar, “Barangsiapa tinggal
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di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah
banyak” (Yoh 15:5b).
Jem. : (menyanyikan)
TINGGALLAH DALAM YESUS
KJ. 356 : 1, 2
1.

Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya,
b'lajarlah Firman Tuhan, taat kepada-Nya.
Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
Dialah Pokok yang benar, kitalah ranting-Nya.

2.

Kita sebagai ranting pasti berbuahlah,
asal dengan setia tinggal di dalam-Nya.
Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya:
hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya!

1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (memanjatkan doa pengakuan dosa)
Jem. : (menyanyikan)
DIHAPUSKAN DOSAKU
KJ. 36 : 1, 4
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.
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4.

Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus;
Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus.
Refrein.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Atas pengakuan, penyesalan dan permohonan
pengampunan dosa kita, kita dengar firmanTuhan katakan kepada kita, “Kamu telah
ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia … bukan
dengan barang yang fana, bukan pula dengan
perak atau emas, melainkan dengan darah yang
mahal, yaitu darah Kristus” (1 Pet 1:18-19).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
(selanjutnya menyanyikan)
YA TUHAN, BIMBING AKU
KJ. 406 : 1, 3
1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersama-Mu.
Engganlah 'ku melangkah setapak pun,
'pabila Kau tak ada disampingku.
---------------------BERSALAM-SALAMAN------------------3.

Dan bila tak kurasa kuasa-Mu,
Engkau senantiasa di sampingku.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersama-Mu.
5

II.

PELAYANAN FIRMAN

(duduk)

2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pdt. : (memanjatkan doa)
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 55 :
10 - 13.
10 Sebab seperti hujan dan salju turun dari
langit dan tidak kembali ke situ, melainkan
mengairi
bumi,
membuatnya
subur
dan
menumbuhkan
tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur dan roti
kepada orang yang mau makan, 11 demikianlah
firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak
akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi
ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki,
dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan
kepadanya. 12 Sungguh, kamu akan berangkat
dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan
damai; gunung-gunung serta bukit-bukit akan
bergembira dan bersorak-sorai di depanmu,
dan segala pohon-pohonan di padang akan
bertepuk tangan. 13 Sebagai ganti semak duri
akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai
ganti kecubung akan tumbuh pohon murad,
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dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi
TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan
lenyap.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 65 : 1-9.
(Refrein dinyanyikan pertama kali oleh cantor,
kemudian dinyanyikan bersama jemaat)
Bagi-Mu-lah puji-pujian di Sion,
kepada-Mu-lah orang membayar nazar.
Engkaulah Allah yang mendengarkan doa,
Engkau Allah yang dengarkan doa.
1.

Kepada-Mu-lah datang
semua yang hidup karena bersalah.
Bila pelanggaran kami lampaui kekuatan kami,
Engkaulah yang menghapuskannya.
Berbahagialah orang yang Engkau pilih,
untuk diam di pelataran-Mu.
Kiranya kami jadi kenyang
dengan s’gala yang baik,
dirumah-Mu, bait-Mu yang kudus.
(Refrein).
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2.

Dengan karya dahsyat dan keadilan-Mu,
Kau jawab kami, ya, Penyelamat kami,
yang jadi kepercayaan segala ujung bumi,
dan pulau-pulau yang jauh-jauh;
Engkau tegakkan gunung dengan kekuatan-Mu,
sedang pinggang-Mu berikat keperkasaan.
Kau redakan gelombang laut
dan ributnya bangsa-bangsa.
Yang diujung bumi takut tanda mujijat-Mu;
tempat terbitnya pagi dan petang,
Engkau buat bersorak gembira.
(Refrein).

2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 8:1-11.
1
Demikianlah
sekarang
tidak
ada
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. 2 Roh, yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari
hukum dosa dan hukum maut. 3 Sebab apa
yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat
karena tak berdaya oleh daging, telah
dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus
Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa
dengan daging yang dikuasai dosa karena
dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa
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di dalam daging, 4 supaya tuntutan hukum
Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak
hidup menurut daging, tetapi menurut Roh.
5 Sebab mereka yang hidup menurut daging,
memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka
yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal
yang dari Roh. 6 Karena keinginan daging
adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah
hidup dan damai sejahtera. 7 Sebab keinginan
daging adalah perseteruan terhadap Allah,
karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal
ini memang tidak mungkin baginya. 8 Mereka
yang hidup dalam daging, tidak mungkin
berkenan kepada Allah. 9 Tetapi kamu tidak
hidup dalam daging, melainkan dalam Roh,
jika memang Roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia
bukan milik Kristus. 10 Tetapi jika Kristus ada
di dalam kamu, maka tubuh memang mati
karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh
karena kebenaran. 11 Dan jika Roh Dia, yang
telah membangkitkan Yesus dari antara orang
mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah
membangkitkan Kristus Yesus dari antara
orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu
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yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di
dalam kamu.
PL : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 13:1-9, 18-23.
1 Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu
dan duduk di tepi danau. 2 Maka datanglah
orang banyak berbondong-bondong lalu
mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu
dan duduk di situ, sedangkan orang banyak
semuanya berdiri di pantai. 3 Dan Ia
mengucapkan
banyak
hal
dalam
perumpamaan kepada mereka. Kata-Nya:
"Adalah seorang penabur keluar untuk
menabur. 4 Pada waktu ia menabur, sebagian
benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah
burung dan memakannya sampai habis.
5 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu,
yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itupun
segera tumbuh, karena tanahnya tipis. 6 Tetapi
sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi
kering karena tidak berakar. 7 Sebagian lagi
jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah
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semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu
berbuah: ada yang seratus kali lipat, ada yang
enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali
lipat. 9 Siapa bertelinga, hendaklah ia
mendengar!".
18 “Karena itu, dengarlah arti perumpamaan
penabur itu. 19 Kepada setiap orang yang
mendengar firman tentang Kerajaan Sorga,
tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat
dan merampas yang ditaburkan dalam hati
orang itu; itulah benih yang ditaburkan di
pinggir jalan. 20 Benih yang ditaburkan di
tanah yang berbatu-batu ialah orang yang
mendengar firman itu dan segera menerimanya
dengan gembira. 21 Tetapi ia tidak berakar dan
tahan sebentar saja. Apabila datang
penindasan atau penganiayaan karena firman
itu, orang itupun segera murtad. 22 Yang
ditaburkan di tengah semak duri ialah orang
yang mendengar firman itu, lalu kekuatiran
dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit
firman itu sehingga tidak berbuah. 23 Yang
ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang
mendengar firman itu dan mengerti, dan
karena itu ia berbuah, ada yang seratus kali
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lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang
tiga puluh kali lipat".
Pdt. : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus! Yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya
dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya !
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
2.6. Khotbah :
“BERBUAH BERLIPAT GANDA”
2.7. Saat Hening
2.8. Ensambel/Paduan Suara
Kebaktian I : Ens. Gunsa
Kebaktian II : Ens. Remaja
Kebaktian III : PS. Kidung Agung
Kebaktian IV : PS. Gita Kalvari
2.9. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
(Khusus: Pk 06.00, 08.00 & 17.00)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita, seturut dengan Pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya…
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2.10. Doa Syafaat
(Khusus: Pk 06.00, 08.00 & 17.00)
KHUSUS KEBAKTIAN III – PK. 10.00 WIB
III. PELAYANAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU
3.1. Pengantar
3.2. Doa Syukur
3.3. Pernyataan Iman
Pdt. : Kami dengan penuh sukacita menyambut
keinginan Saudara-saudara untuk menjadi
anggota Gereja Kristen Indonesia. Sekarang,
supaya menjadi nyata ketetapan hati Saudarasaudara untuk menjadi anggota GKI, saya
mohon Saudara-saudara berkenan untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini,
sambil berdiri!
 Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh
ingin menjadi anggota Gereja Kristen
Indonesia?
 Apakah Saudara berjanji untuk menerima
dan menaati ajaran dan Tata Gereja Gereja
Kristen Indonesia?
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 Apakah Saudara berjanji akan dengan setia
mengambil bagian dalam mewujud-kan
persekutuan serta melaksanakan pelayanan
dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen
Indonesia?
Apakah jawaban saudara … (nama calon)
Calon: (menjawab) Ya, dengan segenap hati saya!
3.4. Pengakuan Iman
Pnt. : Jemaat Tuhan, bersama dengan para calon
anggota baru, marilah kita ikrarkan iman kita,
dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.
Jem. : Aku percaya …
3.5. Sambutan Jemaat
Jem. : (menyanyikan)
ALANGKAH INDAHNYA
KJ. 448 : 1,3
1. Alangkah indahnya, serikat beriman
cerminan kasih Tuhannya,
di dalam sorga t’rang
3.
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Sengsara dan beban, ‘kan ringan rasanya
sebab saudara seiman,
memikulnya serta.

3.6. Pelayanan Penerimaan
(Calon diminta maju satu per satu dan setelah itu
kembali ke tempat duduknya)
Pdt. : … (nama calon), berdasarkan pengakuan dan
penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan
percaya Saudara di gereja asal Saudara,
sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya
menyatakan Saudara menjadi anggota Gereja
Kristen Indonesia, dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus.
(Setelah semuanya selesai, para anggota baru
berdiri untuk menerima berkat)
Pdt. : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara-saudara dalam Kristus
kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan
mengokohkan Saudara-saudara. Sebab, Dialah
yang empunya kuasa, dahulu, sekarang dan
sampai selama-lamanya! Amin.
Jem. : (berdiri menyanyikan)
PUJILAH KHALIK SEMESTA
(KJ. 303a)
Pujilah Khalik semesta,
sumber segala kurnia;
surga dan bumi, puji t’rus
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus! Amin.
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Jem. : (duduk)
3.7. Pesan Bagi Anggota Baru (berdiri)
3.8. Pesan Bagi Jemaat (berdiri)
(Para anggota 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 semakin nampak nyata!.
Jem. : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan,
kami menyambut Saudara-saudara untuk
bersama dengan kami bersekutu, bersaksi
dan melayani bagi Kristus, karena kita satu
tubuh di dalam Dia.
3.9. Doa Syafaat
KEBAKTIAN I, II, III & IV
IV. PERSEMBAHAN SYUKUR
4.1. Ajakan Bersyukur
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(duduk)

Pnt : Marilah kita persembahkan syukur kita
kepada Tuhan, sambil menghayati firman-Nya
yang berkata, “Hendaklah kamu berakar di
dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah
diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur” (Kol 2:7).
Jem. : (mempersiapkan dan memberikan persembahan syukurnya, sambil menyanyikan)
TABUH GENDANG!
KJ. 292 1, 2, 3
1.

Tabuh gendang! Sambil menari
nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi:
mari memuji Allahmu!
Karya Besar yang agung benar
t'lah dilakukan-Nya terhadap umat-Nya!

2.

Israel pun atas berkat-Nya
riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya
dan kepada-Nya bersyukur:
"Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib
kekal selamanya; terpuji nama-Nya!"
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3.

Dulu telah dari himpitan
Ia bebaskan umat-Nya.
Habis mendung Ia berikan
sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus:
bebanmu yang berat diganti-Nya berkat!

4.2. Doa Syukur

(berdiri)

V. PENGUTUSAN DAN BERKAT
5.1. Lagu Pengutusan
1.

18

MARS GKI GUNSA
Kita adalah jemaat GKI GunSa
dari berbagai bangsa, suku, kaum, bahasa
Roh Kudus yang menghimpun
dan membimbing kita,
memb’ri kuasa agar jadi saksi-Nya
Kita adalah gereja dan tubuh Kristus
dib’ri berbagai karunia oleh Roh Kudus
agar iman percaya kita pun bertumbuh
serta makin sempurna seperti Kristus
Refrein :
Mari saudara, kita bersama
melayani Tuhan dan menjadi saksi-Nya
Meski tak mudah dan banyak rintangan

tetap teguh berpegang kebenaran Tuhan.
Mari saudara, tetaplah setia
bagikan kasih Tuhan kepada sesama
Hingga semua menjadi percaya,
Lalu memuliakan Bapa di sorga
2.

Kita adalah jemaat GKI GunSa
beroleh kasih karunia di dalam Kristus.
Firman Tuhan jadikanlah penuntun kita
agar bertindak rendah hati dan tulus
Kita adalah gereja dan umat Allah
terpanggil untuk menjalankan perintah-Nya
Hidup rukun damai di bumi Indonesia
membangun masyarakat adil dan sejaht’ra
Refrein :
Mari saudara, kita bersama
melayani Tuhan dan menjadi saksi-Nya
Meski tak mudah dan banyak rintangan
tetap teguh berpegang kebenaran Tuhan.
Mari saudara, tetaplah setia
bagikan kasih Tuhan kepenjuru dunia
Hingga semua menjadi percaya,
Lalu memuliakan Bapa di sorga
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5.2. Berkat
Pdt. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jem. : Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus.
Jem. : Syukur kepada Allah.
Pdt. : Terpujilah Tuhan.
Jem. : Kini dan selamanya.
Pdt. : Tuhan memberkati Engkau dan melindungi
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. AMIN.
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya (5X)
Amin (3X).
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