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Lonceng berdentang
Penatua membaca warta dan mengundang jemaat berdiri menyiapkan
diri untuk memulai ibadah
Seorang anak kecil berjalan membawa cahaya diiringi sebuah pujian,
penatua pembaca warta menerima lilin untuk menyalakan lilin.
Panggilan beribadah

: Mari kita sambut kehadiran Allah dalam ibadah,
“Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai
selama-lamanya, sebab dari pada Dia-lah hikmat dan
kekuatan” ( Daniel 2:20)
: (Menyanyikan Supl II no 2:1,2 TERPUJILAH ALLAH,
bersamaan itu prosesi pembawa Alkitab memasuki ruang
kebaktian)
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar,
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus
mengangkat manusia serta menebus.

Refrein:
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
bergemar,bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.
2.

Dan darah Anak-Nyalah yang menebus
mereka yang yakin ‘kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih
Refrein.

VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah
Bapa Pencipta langit dan bumi, Yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Anugerah dan Sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan
Yesus Kristus beserta Saudara-saudara sekalian
J
: Beserta saudara juga.
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Mari kita nyalakan cahaya di hati, menyibak gelap oleh
karena masa depan yang tidak pasti, sehingga apabila
Ia datang kembali kita tetap berjalan di jalan yang
Tuhan sediakan. Sebagaimana Firman Tuhan
mengatakan: “Sekiranya Engkau mengoyakkan langit
dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di
hadapan-Mu…Engkau menyongsong mereka yang
melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang
Kautunjukkan!” (Yesaya 64 : 1, 5a)
3

J

: (Menyanyikan KJ 85:1,9 KUSONGSONG BAGAIMANA)

1.

Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datang-Mu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
Supaya kuyakini tujuan janji-Mu.

9.

Tak lagi menakutkan kuasa yang gelap:
semua lawan Tuhan menghilang serempak.
Seg'ra Rajamu datang penuh karunia
membawa kemenangan selama-lamanya!

PENGAKUAN DOSA
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
J
: (Menyanyikan PKJ 199 : 1, 2, DULU KUTERTINDIH DOSA)
1. Dulu ‘ku tertindih dosa, oleh malu terbeban.
Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku oleh-Nya.
Refrein:
Dijamah, ‘ku dijamah! Meluap suka citaku!
Tuhan Yesus menjamahku; diriku ciptaan baru.
2. Saat kuterima Yesus, jadi baru diriku.
Tak ‘ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya.
Refrein.
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam
segala hal:
J
: Dalam segala macam perkataan dan segala macam
pengetahuan
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: Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus
: Yang telah diteguhkan di antara kamu
: Ia juga yang akan meneguhkan kamu sampai pada
kesudahannya
: Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita
Yesus Kristus ( I Korintus 1:5,6,8)
: Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
(Menyanyikan PKJ 14, KUNYANYIKAN KASIH SETIA
TUHAN)
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih Setia-Mu
turun-temurun.
--------------------------Bersalam-salaman------------------------Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih Setia-Mu
turun-temurun.

PEMBERITAAN FIRMAN
 Doa Epiklese
 Pembacaan Alkitab: Markus 13:33-37

(duduk)
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PF

PF
J

:

"Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak
tahu bilamanakah waktunya tiba. 34 Dan halnya sama
seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan
rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada
hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan
memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
35 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam,
atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi
buta, 36 supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu
didapatinya sedang tidur. 37 Apa yang Kukatakan kepada
kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!"
: Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
menjadikan Firman Tuhan sebagai pelita bagi kakinya
dan suluh dalam hidupnya.
: (Menyanyikan KC 140 Firman Tuhan Pelita bagi kakiku)
33

Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan sebagai suluh pada jalanku.
Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku,
Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku.
 Fragmen
 Kotbah : CAHAYA DI TENGAH KETIDAK-PASTIAN
SAAT TEDUH
Kebaktian 1: Ensamble Remaja
Kebaktian 2: VG. Gracia
Kebaktian 3: PSA Tunas Zaitun 1
Kebaktian 4: PSA Tunas Zaitun 2
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-------------------( Khusus Kebaktian 2 Pukul 08.00 )------------------BAPTISAN KUDUS DEWASA &
PENERIMAAN ANGGOTA
a. Pengantar
- Baptisan Dewasa
- Penerimaan Anggota Jemaat Baru
b. Doa Syukur
PF : (berdoa syukur) ... Amin!
c. Pernyataan Iman
- Calon Baptisan Dewasa
PF : Saudara yang akan dibaptis, saya minta untuk
berdiri. Supaya nyata dihadapan Jemaat, saya
meminta Saudara menyatakan iman Saudara,
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:
 Apakah Saudara percaya 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?
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 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 melaksana-kan
pelayanan dan kesaksian?
 Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan
menaati ajaran dan Tata Gereja GKI?
Apakah jawab: ... (nama Calon Baptisan Dewasa)?
CBD : Ya, dengan segenap hati kami!
- Calon Anggota Jemaat
PF : Calon anggota jemaat diundang untuk berdiri di
tempat! ... Supaya nyata di hadapan Tuhan dan
jemaat-Nya ketetapan hati Saudara untuk menjadi
anggota GKI, hendaklah Saudara menjawab
pertanyaan berikut ini:
 Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh ingin
menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia?
 Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan
menaati ajaran dan Tata Gereja Gereja Kristen
Indo-nesia?
 Apakah Saudara berjanji untuk dengan setia
mengambil
bagian
dalam
mewujudkan
persekutuan serta melaksana-kan pelayanan
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dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen
Indonesia?
Apakah jawab: ...(nama Calon Anggota Jemaat)?
CAJ : Ya, dengan segenap hati saya!
d. Sambutan Jemaat
J : (Menyanyikan, BERSERAH KEPADA YESUS, KJ 364,
do=es, 4 ketuk)
4. Berserah kepada Yesus, kuberikan diriku
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anakMu!
Refrein:
Aku berserah, aku berserah
Kepada-Mu, Jurus’lamat, aku berserah!
e. Pelayanan
- Baptisan Dewasa
PF : ... (nama anak), aku membaptiskan engkau dalam
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin!
- Penerimaan Anggota Jemaat
PF : … (nama calon anggota), 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. Amin!
f. Ucapan Berkat
PF : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara dalam Kristus kepada
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kemuliaan-Nya
yang
kekal,
melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan
Saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai
selama-lamanya. Amin!
g. Sambutan Jemaat
J : (Berdiri & menyanyikan, PUJILAH KHALIK SEMESTA, KJ
303a, do=g, 1 ketuk)
Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia
Surga dan bumi puji t’rus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus!
Amin!
h. Pesan
- Kepada Anggota Baru Dibaptis
PF : Saudara, dengan baptisan, Tuhan memanggil
Saudara kepada suatu kehidupan yang baru, yaitu
mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati,
segenap jiwa, dan segenap akal budi serta
mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.
Berusahalah untuk terus bertumbuh dalam iman
agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari.
- Kepada Anggota Jemaat Baru
PF : Saudara, kami bersukacita karena Saudara telah
menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam
Jemaat di sini, Saudara dipanggil untuk berperanserta dalam mewujudkan persekutuan serta
melaksanakan pelayanan dan kesaksian.
- Kepada Jemaat (berdiri)
PF : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara
ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan
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pewaris Kerajaan Allah dengan penuh kasih
sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah,
dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan
Jemaat, karya Allah semakin tampak nyata.
Terimalah juga anggota-anggota jemaat baru di
tengah kita! Saling merawat, saling memelihara,
dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan
jemaat karya Allah sungguh tampak nyata!
: Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan,
kami menyambut Saudara-saudara untuk
bersama dengan kami bersekutu dan bersaksi
serta melayani bagi Kristus, karena kita satu
tubuh dalam Dia.

-------------------( Khusus Kebaktian 3 Pukul 10.30 )------------------PELANTIKAN BADAN PELAYANAN JEMAAT
a. Pengantar (duduk)
b. Doa Syukur
c. Pernyataan Keyakinan dan Janji
PF

: Sekarang saya mengundang Saudara yang akan
dilantik untuk berdiri, untuk menyatakan keyakinan
dan janji Saudara dengan jujur dan tulus hati di
hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
 Percayakah
Saudara-saudara
bahwa
sesungguhnya Allah sendiri, melalui jemaat-Nya di
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sini, yang telah memanggil Saudara-saudara ke
dalam pelayanan sebagai Guru Sekolah Minggu di
jemaat GKI Gunung Sahari?
 Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah
memanggil Saudara ke dalam pelayanan ini akan
tetap memimpin, menolong, dan memampukan
Saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan
Saudara?
 Karena itu berjanjikah Saudara untuk melakukan
pelayanan Saudara dengan segenap kemampuan,
kesetiaan dan kesukaan?
Apakah jawab Saudara: … (nama Calon GSM)?
CGSM : Ya, dengan segenap hati saya!
d. Pelantikan
PF : (Memberkati) Allah sumber damai sejahtera yang
telah memanggil saudara-saudara ke dalam
pelayanan sebagai Guru Sekolah Minggu di jemaat
GKI Gunung Sahari kiranya menguduskan dan
memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak
bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.
Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga akan
menggenapinya. Amin.
J
: (berdiri dan menyanyikan KJ 303)
Pujilah Khalik semesta,
sumber segala kurnia,
sorga dan bumi, puji t’rus
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus!
Amin.
e. Pesan bagi Pelayan-pelayan Baru
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PF

: Saudara pelayan Guru Sekolah Minggu yang baru,
inilah Jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan
Saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab
kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jerih payahmu tidak sia-sia.
GSM : Kami akan menggunakan seluruh talenta dan
kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada
kami untuk melakukan pelayanan yang
dipercayakan kepada kami ini dengan rendah
hati,
lemah
lembut
dan
sabar,
serta
menunjukkan kasih dalam saling membantu.
f. Pesan bagi Jemaat (berdiri)
PF : Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang
baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama
mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
J
: Kami menyambut mereka dan akan mendukung
serta bekerjasama dengan mereka dengan sungguhsungguh dalam kasih.
----------------------------------------------------------------------------------PENGAKUAN IMAN
(tetap berdiri)
Pnt : Marilah sekarang kita menyatakan keyakinan iman
percaya kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli
demikian: Aku Percaya …
TAYANGAN AKSI KASIH:
Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta

(duduk)
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DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan
sambil mengingat sabda-Nya: Maka hendaklah sekarang
ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan
kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada
tertulis: Orang yang mengumpulkan banyak tidak
kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak
kekurangan.
(2 Korintus 8: 14,15)
J
: (Menyanyikan KJ 288:1-4 MARI PUJI RAJA SURGA,
bersamaan dengan pengumpulan persembahan)
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!

4.

Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya,
tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah.
Puji Dia, puji Dia, yang kekal kuasa-Nya

Pnt : (Memanjatkan doa persembahan)
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(berdiri)

J

: (Menyanyikan NYANYIAN TEMA)
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PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
PF : 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.
J
: (menyanyikan)
Maranatha, maranatha, maranatha, maranatha,
maranatha.
Amin, amin, amin.


16

