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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : “Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari
pada-Nyalah keselamatanku” (mazmur 62:2)
demikian sang pemazmur menyatakan kehadiran
Allah dalam hidup umat manusia. Untuk itu
saudara-saudara dalam Kristus Yesus, marilah kita
bersehati untuk ibadah kepada Allah dalam
persekutuan yang menyelamatkan.
KITA MASUK RUMAH-NYA
PKJ 13:1, 2, 3
1.
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Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

2.

Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu,
arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

3.

Muliakan nama-Nya,
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

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. : “Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua
bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku
tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang
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berkumandang dan canang yang gemerincing”
(1 Korintus 13:1) demikian rasul Paulus mengajarkan
kita semua untuk menyatakan iman dalam perbuatan.
Jem. : (menyanyikan)
SEKALIPUN DIRIKU DAPAT BERKATA KATA
PKJ 277 : 1, 2, 3
1.

Sekalipun diriku dapat berkata-kata
dengan semua bahasa,
bahasa manusia dan bahasa malaikat,
ataupun yang lainnya,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
aku serupa gong yang menggema
dan canang yang gemerincing.

2.

Sekalipun diriku memiliki karunia,
karunia bernubuat,
sekalipun diriku punya iman sempurna
untuk pindahkan gunung,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
tiada berguna lagi diriku,
tiada berguna diriku.

3.

Sekalipun diriku membagikan semua
harta yang kumiliki,
bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku,
dibakar pun 'ku sudi,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
tiada berguna lagi diriku,
tiada berguna diriku.
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1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
Bila Kurenung Dosaku
PKJ. 37:1-2
1.

Bila kurenung dosaku pada-Mu Tuhan,
yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,
Refrein:
Kasih sayang-Mu, perlindunganku.
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu.

2.

Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma
Refrein.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Jemaat diundang bangkit menyambut berita
sukacita yang terambil dari Roma 5 : 1-2 : ”Sebab
itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup
dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena
Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh
jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di
dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita
bermegah dalam pengharapan akan menerima
kemuliaan Allah.” Demikianlah berita anugerah
dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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Bukan Kar’na Upahmu
PKJ. 265
1.

Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
---------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------

2.
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Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Refrein.

II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Mikha 3 : 5-12.
Beginilah firman TUHAN terhadap para nabi, yang
menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka
mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka
menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak
memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka
mereka menyatakan perang. 6 Sebab itu hari akan
menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan
menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan
terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam
suram bagi mereka. 7 Para pelihat akan mendapat
malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu;
mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab
tidak ada jawab dari pada Allah. 8 Tetapi aku ini
penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN, dengan
keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan
kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel
9 Baiklah dengarkan ini, hai para kepala
dosanya.
kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel! Hai
kamu yang muak terhadap keadilan dan yang
membengkokkan segala yang lurus, 10 hai kamu yang
mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem
dengan kelaliman! 11 Para kepalanya memutuskan
hukum karena suap, dan para imamnya memberi
pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung
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karena uang, padahal mereka bersandar kepada
TUHAN dengan berkata: "Bukankah TUHAN ada di
tengah-tengah kita! Tidak akan datang malapetaka
menimpa kita!" 12 Sebab itu oleh karena kamu maka
Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan
menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan
menjadi bukit yang berhutan.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 43
Refrein

: (pertama kali dinyanyikan oleh cantor,
kemudian dinyanyikan bersama jemaat)

Mengapa kau tertekan hai jiwaku?
Mengapa kau gelisah dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah! Bersyukur lagi kepada-Nya,
Penolongku, penolongku dan Allahku
1. Berilah keadilan padaku, ya Allah,
Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum tak saleh!
Luputkan aku, ya Tuhan, dari orang penipu.
Luputkan aku dari orang curang!
Refrein.
3. Suruh terang-Mu datang, supaya aku dituntun,
dibawakegunung-Muyangkudus,Ketempatkediaman-Mu!
` Maka ‘ku pergi ke mezbah menghadap Engkau ya Allah,
bersyukur dangan kecapi, suka cita.
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 2 : 9-13.
Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan
usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami
bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban
bagi siapapun juga di antara kamu, kami
memberitakan Injil Allah kepada kamu. 10 Kamu
adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil
dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu,
yang percaya. 11 Kamu tahu, betapa kami, seperti
bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati
kamu dan menguatkan hatimu seorang demi
seorang, 12 dan meminta dengan sangat, supaya
kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang
memanggil kamu ke dalam Kerajaan dan
kemuliaan-Nya. 13 Dan karena itulah kami tidak
putus-putusnya mengucap syukur juga kepada
Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah
yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan
manusia, tetapi--dan memang sungguh-sungguh
demikian--sebagai firman Allah, yang bekerja juga
di dalam kamu yang percaya.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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2.5. Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Matius 23:1- 12.
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Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan
kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: 2 "Ahli-ahli
Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki
kursi Musa. 3 Sebab itu turutilah dan lakukanlah
segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu,
tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan
mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi
tidak melakukannya. 4 Mereka mengikat bebanbeban berat, lalu meletakkannya di atas bahu
orang, tetapi mereka sendiri tidak mau
menyentuhnya. 5 Semua pekerjaan yang mereka
lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang;
mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan
jumbai yang panjang; 6 mereka suka duduk di
tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat
terdepan di rumah ibadat; 7 mereka suka
menerima penghormatan di pasar dan suka
dipanggil Rabi. 8 Tetapi kamu, janganlah kamu
disebut Rabi; karena hanya satu Rabimu dan kamu
semua adalah saudara. 9 Dan janganlah kamu
menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya
satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. 10 Janganlah
pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu
Pemimpinmu, yaitu Mesias. 11 Barangsiapa
terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi
pelayanmu. 12 Dan barangsiapa meninggikan diri,
ia
akan
direndahkan
dan
barangsiapa
merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
1
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Pdt : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
Jem. : (Menyanyikan) Haleluya-haleluya-haleluya
2.6. Khotbah :
“Tidak Aji Mumpung”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS. PDP
: VG Gracia
: PSA Tunas Zaitun 2
: Kolintang 2 / Ibu Herlin Pirena

PELAYANAN BAPTISAN ANAK & DEWASA
KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.30 WIB
• PENGANTAR
• DOA SYUKUR
• PERNYATAAN IMAN
Pdt. : Bagi orang tua yang hendak membaptiskan
anaknya, saya undang untuk berdiri dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di
hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
- Percayakah saudara kepada Allah Bapa,
Pencipta dan Pemelihara kita; kepada Tuhan
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Yesus Kristus, -Anak-Nya, Tuhan dan Juru
selamat kita; dan kepada Roh Kudus yang
membaharui hidup kita?
- Percayakah Saudara bahwa perjanjian antara
Allah 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 Saudara?
Apakah
jawab
Saudara
………
(nama
orangtua/wali)
(Pdt. menyebutkan nama orangtua/wali satu per
satu dan mereka menjawab saru per satu)
Orang Tua/Wali

: Ya, kami percaya dan berjanji

Bagi saudara-saudara yang akan dibaptis dewasa, saya
mengundang 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 kita;
dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup
kita ?
• Apakah Saudara dengan tulus hati dan dengan
segenap jiwa berjanji memegang pengakuan
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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.
PENGAKUAN IMAN RASULI
(Jemaat berdiri)
Pnt. : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan
di masa lalu, masa kini dan masa yang akan
datang serta bersama dengan Saudara-saudara
yang hendak membaptiskan anaknya dan
saudara-saudara yang baptis dewasa marilah kita
13

mengikrarkan pengakuan iman percaya kita
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya ……
(Jemaat 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
(Pnt. menyebutkan nama anak yang akan di baptis serta
saudara yang akan dibaptis dewasa)
Pdt. : ………… (nama anak / calon baptisan), Aku
membaptiskan engkau di dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus, Amin!
(Orangtua & anak-anak / baptisan kembali ke tempat
duduk. Setelah semua selesai, para orangtua bersama anak
dan baptis dewasa maju menghadap Pendeta berdiri untuk
menerima berkat Tuhan).
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Pdt. : Allah, sumber segala kasih Karunia, yang telah
memanggil
saudara dalam Kristus kepada
Kemuliaan-Nya
yang
kekal,
melengkapi,
meneguhkan,
serta
menguatkan
Saudara
senantiasa. Dialah yang Empunya Kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan
berlanjut)
Jem. : (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 anakanak mereka tetap berdiri)
PESAN BAGI ORANG TUA BAPTIS ANAK & PARA BAPTIS
DEWASA
Pdt. : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan
menganugerahkan anak-anak Saudara kehidupan
yang
baru.
Hendaklah
Saudara-saudara
bersungguh-sungguh untuk menolong mereka
agar anak-anak Saudara bertumbuh dalam iman
sehingga kehidupan baru mereka semakin kokoh
sampai pada saatnya mereka mengerti makna
perjanjian Allah serta Firman-Nya. Yang
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memampukan mereka untuk mengikrarkan iman
percayanya di hadapan Allah dan jemaat-Nya.
Dan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis,
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 anggota-anggota
gereja-nya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi
Injil.
PESAN BAGI JEMAAT
( Para baptisan dewasa dan Para Orangtua bersama
dengan anak/anak-anak mereka menghadap jemaat
Tuhan, dan jemaat diundang untuk berdiri)
Pdt. : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anakanak dan saudara-saudara yang baru dibaptiskan
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ini sebagai sesama anggota Tubuh Kristus dan
pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih.
Kiranya saudara saling mengasihi, menghibur dan
memberi nasihat, supaya dalam kesatuan jemaat
karya Kristus menjadi nyata.
Jem. : Dengan rasa syukur dan penuh sukacita,
kami menyambut mereka, untuk bersamasama dengan kami bersekutu, bersaksi dan
melayani bagi Kristus, karena kami adalah
Satu Tubuh di dalam Dia.
(Para orangtua dan para baptisan duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Pengucapan Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I & II
Pk. 06.00 & 08.00 WIB
2.8. 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…
2.9. Doa Syafaat

(duduk)
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita menyatakan syukur kita kepada
Tuhan karena “…demi kemurahan Allah aku
menasihatkan
kamu,
supaya
kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma
12:1)
Nyanyian Syukur
AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN
PKJ. 145 : 1, 2, 3
1.

Aku melangkah ke rumah Tuhan
dalam iringan umat Kristus,
'Ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu,
yang sungguh banyak kepadaku.
Refrein:
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas berkat-Mu yang Kau-limpahkan.
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas kasih-Mu yang Kau-curahkan.

2.

Aku bersujud di hadirat-Mu;
kubawakan persembahanku.
Kuhaturkan kepada-Mu, Tuhan,
kiranya Kau menerimanya.
Refrein.
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3.

Aku serahkan hasil karyaku,
harta, tenaga, serta waktu.
Dari tangan-Mu jua asalnya,
bagi kemuliaan-Mu, Bapa.
Refrein.

3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
MARI SEBARKAN INJIL
PKJ. 183 : 1, 2
1.

Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia;
mari kabarkan nama Yesus Mahamulia.
Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua,
Dia mati bagi umat manusia.
Refrein:
Mari sebarkan, hai mari wartakan;
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi,
dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi
dalam Yesus diberi.

2.

Bukalah hatimu, mari terima Dia.
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya.
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri;
s'gala puji bagi Tuhan diberi.
Refrein.
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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.



20

