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“Keluarga Kami, Keluarga Yang Mengapresiasi
Panggilan Tuhan”
Pkl. 06.00, 08.00 &10.30 WIB
Pdt. Imanuel Kristo
(Keb. III Baptis Kudus Dewasa, Pengakuan Percaya (Sidi),
Penerimaan Anggota & Pembaruan Pengakuan Percaya)

I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
Pnt : Saya mengundang Saudara-saudara berdiri.
Saudara-saudara saat kita terjaga dari waktu
tidur kita dan hari baru menyapa kita. Maka saat
itulah berkat baru Tuhan percayakan kepada kita.
Marilah kita pujikan nama-Nya. Atas semua kasih
karunia-Nya.
SEINDAH SIANG DISINARI TERANG
PKJ 242 : 1, 2
1. Seindah siang disinari terang
cara Tuhan mengasihiku;
seindah petang dengan angin sejuk
cara Tuhan mengasihiku.
Tuhanku lembut dan penyayang
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dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar;
agung dan mulia cara Tuhan mengasihiku.
2. Sedalamnya laut seluas angkasa
cara Tuhan mengasihiku;
seharum kembang yang tetap semerbak
cara Tuhan mengasihiku.
Damai-Nya tetap besertaku;
dan sorgalah pengharapanku.
Hidupku tent'ram; kunikmati penuh
cara Tuhan mengasihiku.
1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, Yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
Jem. : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Saudara, “kita yang dibenarkan karena iman, kita
hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh
karena Tuhan kita, Yesus Kristus” (Roma 5 : 1).
Itulah kebahagiaan yang Tuhan hadiahkan bagi
kita. kebahagiaan di dalam Tuhan pemberi semua
karunia yang baik.
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KU BERBAHAGIA
KJ. 392 : 1, 2, 3
1. "Ku berbahagia, yakin teguh:
Yesus abadi kepunyaanku!
Aku warisNya, 'ku ditebus, ciptaan baru Rohulkudus.
Refrein :
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
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 kembali-Nya,
'ku diliputi anugerah.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
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.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Saudara-saudara yang di kasihi Kristus, inilah
firman yang menyapa kita karena kesungguhan
pengakuan dosa kita : “Kamu telah menerima
Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah
hidupmu tetap di dalam Dia. 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.” (Kolose 2 : 6-7)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
LAWANLAH GODAAN
KJ. 436 : 1, 2, 3
1. Lawanlah godaan, s'lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein :
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.
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2.

Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;
tindakanmu tulus tiada bercela:
junjung kebenaran, hidup dalam t'rang,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein :

----------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------3.

Allah memberikan tajuk mulia
bagi yang berjaya di dalam iman;
Kristus memulihkan kau yang tertekan,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein :

II.
2.1.
2.2.
Pdt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan Injil
: Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22:1-14.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan
kepada mereka: 2 "Hal Kerajaan Sorga seumpama
seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin
untuk anaknya. 3 Ia menyuruh hamba-hambanya
memanggil orang-orang yang telah diundang ke
perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak
mau datang. 4 Ia menyuruh pula hamba-hamba
lain, pesannya: Katakanlah kepada orang-orang
yang diundang itu: Sesungguhnya hidangan, telah
kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak
piaraanku telah disembelih; semuanya telah
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tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini.
5 Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak
mengindahkannya; ada yang pergi ke ladangnya,
ada yang pergi mengurus usahanya, 6 dan yang
lain
menangkap
hamba-hambanya
itu,
menyiksanya dan membunuhnya. 7 Maka
murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke
sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh
itu dan membakar kota mereka. 8 Sesudah itu ia
berkata kepada hamba-hambanya: Perjamuan
kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang
diundang tadi tidak layak untuk itu. 9 Sebab itu
pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di
sana ke perjamuan kawin itu. 10 Maka pergilah
hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan
semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan,
orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga
penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan
tamu. 11 Ketika raja itu masuk untuk bertemu
dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang
tidak berpakaian pesta. 12 Ia berkata kepadanya:
Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke mari
dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi
orang itu diam saja. 13 Lalu kata raja itu kepada
hamba-hambanya: Ikatlah kaki dan tangannya
dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan
yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap
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dan kertak gigi. 14 Sebab banyak yang dipanggil,
tetapi sedikit yang dipilih."
Pdt. : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah setiap orang yang mendengar
dan melakukan dalam kehidupan sehari lepas
sehari
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
2.3. Khotbah :
“Keluarga Kami, Keluarga Yang Mengapresiasi
Panggilan Tuhan”
2.4. Saat Hening
Kebaktian I : VG Gracia
Kebaktian II : PS SMAK 3 Penabur
PS Gita Kalvari
Kebaktian III : PSA Tunas Zaitun 1
Kebaktian IV : PS PDP
PELAYANAN BAPTIS KUDUS DEWASA, PENGAKUAN
PERCAYA (SIDI), PENERIMAAN ANGGOTA &
PEMBARUAN PENGAKUAN PERCAYA.
KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.30 WIB

PENGANTAR
Pdt. : Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan
Baptisan Kudus Dewasa, Pengakuan Percaya

8

(SIDI), Penerimaan Anggota & Pembaruan
Pengakuan Percaya.
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.
Kini 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.
Saat ini juga akan dilayankan Pembaruan
Pengakuan Percaya bagi Saudara-saudara yang
akan diterima kembali menjadi anggota GKI.
Mereka dahulu sudah menerima sakramen
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baptisan kudus. Namun, mereka pernah
berpindah ke agama/kepercayaan lain, dan
sekarang mereka ingin kembali menjadi
pengikut Kristus dan menjadi anggota GKI.
Melalui empat bagian itu (yaitu Baptisan Kudus
Dewasa, Pengakuan Percaya (SIDI), Penerimaan
Anggota & Pembaruan Pengakuan Percaya),
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
(Para calon Baptisan Kudus Dewasa, Pengakuan Percaya
(SIDI), Penerimaan Anggota & Pembaruan Pengakuan
Percaya berdiri)
Pdt. : Saudara-saudara yang akan dibaptis, mengaku
percaya, anggota baru dan pembaruan
pengakuan percaya diminta untuk berdiri dan
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menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai
berikut:
• Percayakah Saudara kepada Allah Bapa,
Pencipta dan Pemelihara kita; kepada Yesus
Kristus, Anak-Nya, 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 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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(Para Calon Baptisan Kudus Dewasa, Pengakuan Percaya
(SIDI), Penerimaan Anggota & Pembaruan Pengakuan
Percaya duduk kembali)
PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt. : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita
bersama-sama dengan saudara-saudara calon
Baptisan Kudus Dewasa, Pengakuan Percaya
(SIDI), Penerimaan Anggota & Pembaruan
Pengakuan Percaya dalam persekutuan jemaat di
tempat ini untuk mengikrarkan pengakuan iman
percaya kita berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli.
Jem. : Aku percaya ……
(duduk)
NYANYIAN JEMAAT
YA TUHAN, BIMBING AKU
KJ. 406 : 1
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersama-Mu.
Engganlah ‘ku melangkah setapak pun,
‘pabila Kau tak ada di sampingku.
PELAYANAN
BAPTISAN
KUDUS
DEWASA,
PENGAKUAN PERCAYA
(SIDI),
PENERIMAAN
ANGGOTA & PEMBARUAN PENGAKUAN PERCAYA.
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BAPTISAN KUDUS DEWASA
(Calon diminta maju ke depan satu per satu dan berlutut)
Pdt. : .................. (nama calon), aku membaptis engkau
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
(Percikan dilakukan sekali)
(Mereka yang sudah dibaptis kembali ke tempat duduk)
PENGAKUAN PERCAYA/SIDI
(Calon diminta untuk maju satu per satu dan berlutut):
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 baru mengaku percaya kembali ke tempat
duduk).
PENERIMAAN ANGGOTA
(Calon diminta untuk maju satu per satu)
Pdt. : 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.
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(Mereka yang sudah diterima menjadi anggota GKI
kembali ke tempat duduk).
PEMBARUAN PENGAKUAN PERCAYA
(Calon diminta maju ke depan dan berlutut)
Pdt. : .................. (nama calon), Allah yang telah
memulai pekerjaan yang baik dalam diri
Saudara, memimpin dan menopang Saudara
dalam melayani Kristus dan Kerajaan-Nya, serta
memberkati, menjaga dan memelihara Saudara
selama-lamanya. Amin.
(Percikan dilakukan sekali)
(Mereka yang sudah membarui pengakuan percaya
kembali ke tempat duduk)
(Sesudah semuanya selesai, pelayan firman meminta
mereka semua untuk berdiri dan mengucapkan berkat.)
BERKAT
Pdt. : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara dalam Kristus kepada
kemulian-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 baptisan baru, anggota sidi
baru, anggota baru & anggota pembaruan pengakuan
percaya tetap berdiri)
PESAN BAGI ANGGOTA BAPTISAN BARU, ANGGOTA
SIDI BARU, ANGGOTA BARU & ANGGOTA
PEMBARUAN PENGAKUAN PERCAYA
Pdt. : 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 baptisan kudus, pengakuan percaya,
penerimaan anggota baru dan pembaruan
pengakuan percaya, secara penuh Saudarasaudara telah menjadi anggota-anggota gerejaNya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil.
PESAN BAGI JEMAAT
(Para para anggota baptisan baru, anggota sidi baru,
anggota baru & anggota pembaruan pengakuan percaya
menghadap ke arah Jemaat)
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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 para anggota baptisan baru, anggota sidi baru,
anggota baru & anggota pembaruan pengakuan percaya
dipersilahkan duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Pengucapan Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I & II - Pk. 06.00 & 08.00 WIB
2.5. Pengakuan Iman Rasuli
Pnt : Bersama dengan gereja di segala
tempat, marilah kita mengikrarkan
iman percaya kita, seturut dengan
Iman Rasuli. Aku percaya…
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(berdiri)
abad dan
pengakuan
Pengakuan

2.6. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Sesungguhnya terlalu besar kasih karunia-Nya
untuk kita balas, tidak terhitung kemurahan yang
Ia percayakan kepada kita. Sekalipun demikian,
Dia senang dengan ucapan syukur yang kita
persembahkan. Mari kita bersyukur kepada-Nya
sambil mengingat firman-Nya yang menuliskan
demikian “Jadi, karena kita menerima kerajaan
yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap
syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara
yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan
takut.” (Ibrani 12 : 28)
Nyanyian Syukur
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
PKJ. 149: 1, 2, 3
1. Ucap syukur pada Tuhan,
karna kita dis’lamatkan oleh-Nya
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
2. Nyanyikanlah dengan riang
Karna kasih setia Tuhan, nyanyilah
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
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3. Muliakan nama Tuhan
Karna kuasa-Nya abadi, muliakan
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
Pnt. : Kebaktian ini hampir usai, namun kehidupan
yang Tuhan percayakan terus kita jalani dan
tapaki. semua yang kita terima dan alami di
tempat ini kita kembali gemakan dalam dunia
dimana Tuhan menghadirkan kita. Marilah kita
bersiap untuk menerima pengutusan-Nya.
4.1. Lagu Pengutusan
MARS GKI GUNSA

Kita adalah jemaat GKI GunSa,
dari berbagai bangsa suku kaum bahasa.
Roh Kudus yang menghimpun dan membimbing
kita, memb’ri ku-asa 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.
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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 semu-a menjadi percaya,
lalu memuli-akan Bapa di sorga.
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 sejaht’ra.
Refrein :
Mari Saudara, kita bersama,
melayani Tuhan dan menjadi saksi-Nya.
Meski tak mudah dan banyak rintangan,
tetap teguh berpegang kebenaran Tuhan.
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Mari Saudara, tetaplah setia,
bagikan kasih Tuhan ke penjuru dunia.
Hingga semua menjadi percaya,
lalu memuli-akan Bapa di sorga.
4.2. 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. : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan
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, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya.
Amin, amin, amin.
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