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KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
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Pk. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
Pdt. Febe Oriana Hermanto
(Keb.III Sakramen Baptis Anak)

UMAT BERHIMPUN
PERSIAPAN
♪ Saat teduh/doa pribadi
♪ Warta Lisan

PANGGILAN BERIBADAH
(berdiri)
Pnt : “TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku
percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan
nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. TUHAN adalah
kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang
yang diurapi-Nya.” (Mazmur 28:7-8)
TLAH LEWAT MALAM YANG GELAP
NKB 38:1,4,5
1. T’lah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah!
Dan rasa takutpun lenyap, jiwaku bersukalah!
Refrein:
Sungguh nyata damai sorga, membuatku bergemar
Kasih Mukhalis bagiku jadi harta yang besar
4. Kuasa Yesus, Tuhanku membuatku jayalah
Bernyanyi riang hatiku, Ku dibasuh darah-Nya
----modulasi---5. Meski berliku jalanku dan bahaya kutempuh
Tetaplah sukacitaku Karna Yesus panduku
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VOTUM & SALAM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta
dan Pemilik waktu, yang menjadikan langit dan bumi, dan
yang memelihara ciptaan-Nya dari kekal sampai kekal.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
Jmt : Dan menyertai saudara juga.
SAPA PEMBUKA
(duduk)
PF : Umat Tuhan, pada minggu hari ini, setiap keluarga akan
menggumuli firman Tuhan tentang bagaimana mengelola
waktu dengan baik ditengah tantangan zaman. Sebagai
orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, setiap
kita dipercayakan sebuah kesempatan untuk mengelola
kehidupan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 7:21 “adakah
engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa!
Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk
dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu”.
NYANYIAN JEMAAT
HIDUP INI ADALAH KESEMPATAN
(dinyanyikan 2 kali, ulangi refr 1 kali)
Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan bri
Hidup ini hanya sementara
Refrein :
Oh Tuhan pakailah hidupku Selagi aku masih kuat
Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi
Hidup ini sudah jadi berkat
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DOA PENGAKUAN DOSA
PF : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat untuk
mengakui dosa dalam doanya masing-masing).
NYANYIAN PENGAKUAN DOSA
YA TUHAN TIAP JAM
KJ 457 1,2,4
1. Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu
Engkaulah yang memb’ri Sejahtera penuh
Refrein :
Setiap jam ya Tuhan Dikau kuperlukan
‘ku datang, Juruslamat Berkatilah
2. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu
Jikalau Kau dekat enyah penggodaku
---modulasi--4. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu
Bri janji-Mu genap didalam hidupku
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku
Jmt : Sebab sengsara dan miskin aku
PF : Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi
Jmt : Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu.
PF : Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan.
Jmt : Sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari.
PF : Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita,
Jmt : sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku.
PF : Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni
Jmt : dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang
berseru kepada-Mu (Mazmur 86:1-5)
PF : Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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PAKAILAH WAKTU ANUGRAH TUHANMU
NKB 211 : 1, 2
1. Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu
Hidupmu singkat bagaikan kembang
Mana benda yang kekal di hidupmu?
Hanyalah kasih tak akan lekang
Refrein :
Tiada yang baka di dalam dunia
S’gala yang indahpun akan lenyap
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus
Sungguh bernilai dan tinggal tetap
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)
2. Janganlah sia-siakan waktumu
Hibur dan tolonglah yang berkeluh
Biarlah lampumu trus bercahaya
Muliakanlah Tuhan di hidupmu
PELAYANAN FIRMAN

(duduk)

DOA MEMOHON PENYERTAAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB : Efesus 5:15-21
PF : 15 Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana
kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti
orang arif, 16 dan pergunakanlah waktu yang ada, karena
hari-hari ini adalah jahat. 17 Sebab itu janganlah kamu
bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan. 18 Dan janganlah kamu mabuk oleh
anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi
5

hendaklah kamu penuh dengan Roh, 19 dan berkatakatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung
puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan
bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20 Ucaplah
syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan
kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita 21 dan
rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam
takut akan Kristus.
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Keluarga yang bijak mengelola waktu”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Gita Kalvari
: G4 Voice
: PS Gema Kasih
: PSA Tunas Zaitun 2

PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS ANAK
KEBAKTIAN III Pk. 10.30 WIB
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS KUDUS ANAK
• PENGANTAR
PF : Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak, yang
orangtua/walinya telah menyatakan iman mereka untuk
membaptiskan anak-anak mereka, sesuai dengan titah
Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada muridmurid-Nya dalam Injil Matius 28:19-20a, “… pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka
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dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan
kepadamu”.
Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan
dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai
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 Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan
berdasarkan iman orangtua/walinya, bahwa perjanjian
Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui
baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan
tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus
akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita,
termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam
melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah akan
terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak
bercacat cela kita menghadap Tuhan dan dipersatukan
dengan Jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan, Roh
Kudus akan terus-menerus menolong orangtua/wali dan
anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui
iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat
Yesus Kristus.
• DOA SYUKUR
• PERNYATAAN IMAN
PF

: Bagi orang tua yang hendak membaptiskan anaknya, saya
undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaanpertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
- Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan
Pemelihara kita; kepada Tuhan Yesus Kristus, -Anak7

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 ?
Orang Tua/Wali : Ya, Kami 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, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman
percaya kita seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya ……
(Jemaat duduk)
PELAYANAN BAPTISAN
(Pnt. menyebutkan nama anak yang akan di baptiskan dan
orangtua membawa anak yang akan di baptiskan ke depan)
PF

: ………… (nama anak), Aku membaptiskan engkau di dalam
nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Amin! (Percikan
dilakukan sekali).

(Orangtua/Wali dan anak/anak-anak mereka kembali ke tempat
duduk. Setelah semua selesai, para orangtua bersama anak yang
baru dibaptis maju menghadap Pelayan Firman, berdiri untuk
menerima berkat Tuhan).
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BERKAT
PF : 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)
Jmt : (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 anak-anak
mereka tetap berdiri)
PESAN BAGI ORANG TUA/WALI
PF : 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
memampukan mereka untuk mengikrarkan iman
percayanya di hadapan Allah dan jemaat-Nya.
PESAN BAGI JEMAAT
(Para Orangtua/Wali bersama dengan anak/anak-anak mereka
menghadap jemaat Tuhan, dan jemaat diundang untuk berdiri)
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PF

: Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak yang
baru dibaptiskan 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.
Jmt : Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami
menyambut mereka, untuk bersama-sama dengan
kami bersekutu, bersaksi dan melayani bagi Kristus,
karena kami adalah Satu Tubuh di dalam Dia.
(Para orangtua/wali duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Pengucapan Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I, II & IV - Pk. 06.00, 08.00 & 17.00 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

(duduk)

PENGUCAPAN SYUKUR
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya :
“Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban
kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN”
(Mazmur 54:8)
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TABUR WAKTU PAGI
NKB 208:1, 2, 3
1. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih,
tabur waktu siang t’rus sampai senja.
Nantikan tuaian pada musim panen,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
Refrein:
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
2. Di terik sang surya, di g’lap bayang awan
kita pun menabur, riang bekerja.
Nanti panen tiba, tugas akan usai,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
3. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan,
biar jiwa raga susah dan lelah.
Sampai akhir nanti kita disambut-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
DOA SYUKUR

(berdiri)
PAKAILAH SELURUH HIDUPMU
PKJ 153:1,2

1. Pakailah seluruh hidupmu
dalam ladang dunia.
Tiap harta dan talentamu
pergunakan bagi-Nya.
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Refrein:
Berkat Tuhan tersedia
bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan
kini dan selamanya.
2. Sungguh banyak waktu terbuang
untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang
menyalurkan karsamu.
PENGUTUSAN
PF : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jmt : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
Jmt : Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
Jmt : Kini dan selamanya.
BERKAT
PF : 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.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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