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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujipujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku.
Jmt : Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orangorang yang rendah hati mendengar berita sukacita
dari-Nya!
Bersama :
Marilah kita bersama-sama memuliakan TUHAN.
Marilah kita berhimpun dan memasyhurkan nama-Nya!
BERHIMPUN SEMUA
KJ. 15: 1, 2
1. Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.
2. Hormati nama-Nya serta kenangkan
mujizat yang sudah di buat-Nya.
Hendaklah t'rus syukurmu kaunyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya.
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1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaanNya untuk selama-lamanya.
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.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang
dari pada jalan itu” (Amsal 22 : 6). Demikian Firman
Tuhan mengingatkan kita semua betapa pentingnya
peran keluarga dalam mendidik orang muda sebab
semua itu akan menjadi bekal mereka sampai masa
tuanya.
INILAH RUMAH KAMI
PKJ 288 : 1, 2, 3
(dinyanyikan kaum Ibu)
1. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang;
siapa yang menjamin? Tak lain, Tuhan sajalah.
(dinyanyikan bersama)
Refrein :
Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta;
sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
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(dinyanyikan kaum Bapak)
2. Betapalah mesranya, ayah dan ibu contohnya;
semua anak-anak ikut teladan tindaknya.
(dinyanyikan bersama)
Refrein.
3. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan;
pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema.
Refrein.
1.4. Doa Pengakuan Dosa
PF
: Saudara-saudara, kita tahu bahwa keluarga telah
dipilih Tuhan untuk menjadi wadah pendidikan
iman bagi generasi muda.
KaumBapak: untuk itu, sudahkah kita sebagai ayah hidup
takut akan Tuhan? sehingga anak-anak
melihat kesalehan yang menginspirasi mereka
untuk menjalani hidup sebagai milik pusaka
Tuhan.
Kaum ibu : dan adakah kita telah menjadi ibu yang
mendidik dengan kasih dan tidak berlaku
kasar
pada
mereka?
sudahkah
kita
memenangkan hati anak-anak yang Tuhan
titipkan dalam asuhan kita?
PF
: Matius 26 : 41b mengatakan bahwa “roh memang
penurut, tetapi daging lemah” oleh karena itu
sekalipun kita ingin menjadi orang tua yang
sempurna tetapi tidak jarang kita melakukan yang
sebaliknya. Mari kita berdoa... (memimpin doa)
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KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
PKJ. 40:1,2
1. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
2. Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bersyukur, bergemar, dan berbahagia.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : 1 Yoh 1 : 9 “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa
kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)
'KU DIUBAHNYA
PKJ.200 (dinyanyikan 2 kali)
'Ku diubah-Nya saat 'ku berserah,
berserah kepada Yesus.
'Ku diubah-Nya hingga jadi baru
dan menjadi milik-Nya.
Kegemaran lama t'lah lenyap
dan yang baru lebih berkenan.
'Ku diubah-Nya saat 'ku berserah
dan menjadi milik-Nya!
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II.
PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
PF : (memimpin doa Jemaat)

(duduk)

2.2. Bacaan Alkitab
PF : Ulangan 6 : 6-9 bersaksi kepada kita demikian :
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini
haruslah engkau perhatikan, 7 haruslah engkau
mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di
rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
8 Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda
pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di
dahimu, 9 dan haruslah engkau menuliskannya pada
tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
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Berbahagialah setiap orang yang mendengar,
menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam
hidupnya. Haleluya!Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : (menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah : “Ajarlah Mereka Melakukan”
2.4. Saat Hening
2.5. Persembahan Pujian
Kebaktian I & II
: PS Biduan Sion
Kebaktian III
: PS. PDP
PS Anugrah GPIB Maranatha
Kebaktian IV
: PS. Efrata
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KHUSUS KEBAKTIAN II & III
Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa &
Pengakuan Percaya/SIDI
A. Pengantar
Pelayanan Baptisan Kudus Dewasa
PF : Kini akan dilayankan baptisan kudus untuk Saudarasaudara yang telah menyatakan imannya untuk
dibaptiskan, sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus
sendiri, yang Ia katakan kepada murid-muridNya dalam
Injil Matius 28:19-20a “..pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalan nama
Bapa, 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 umatNya
dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk
memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari
dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan
kebangkitan Yeus Kristus. Melalui baptisan kudus kita
dipersatukan dengan tubuh Kristus yaitu gereja yang
kudus dan am.
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan
mendorong
kita
untuk
berperanserta
dalam
melaksanakan misi Allah di dunia. 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
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Pelayanan Pengakuan Iman / Sidi
PF : Saat ini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi
saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak
telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda
dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang
diikat Allah dengan Umat-Nya dan yang menjadikan
mereka anak-anak Allah, untuk memberikan satu
kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan
mempersatukan mereka dalam kematian dan
kebangkitan Yesus Kristus.
Kini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan
pertolongan Roh Kudus, akan menyatakan pengakuan
percaya mereka di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota
dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh
berperanserta mengerjakan misi Allah, dengan
mewujudkan
persekutuan
serta
melaksanakan
kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin,
mengingatkan,
dan
mendorong
kita
untuk
berperanserta dalam melaksanakan misi Allah itu,
ditengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terusmenerus membarui kita hingga kelak dengan tidak
bercacat cela kita menghadap Tuhan dan dipersatukan
dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
B. Doa Syukur
PF : Tuhan Allah Bapa. Kami bersyukur dan memuliakan
nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih.
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Pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di
atas air untuk memberikan terang dan kehidupan.
Dalam sungai Yordan, Anak-Mu yang Kaukasihi telah
dibapatiskan, dan diatas-Nya Roh Kudus telah turun. Di
atas kayu salib, ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan
menang. Ia menebus segala dosa kami.
Dan sekarang, ya Allah, jadikanlah baptisan kudus
mempersekutukan saudara-saudara kami menjadi
bagian tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus
mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksisaksiMu di dunia,
Kira-Nya anak-anak Mu yang Kau ciptakan menurut
gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala
sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan
bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamaNya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan
dalam tubuh-Nya. Dan dicurahkanlah kepada mereka
Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil.
Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang
menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari
gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka, dan
memampukan mereka untuk makin mengasihi dan
melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan
perdamaian di dunia.
Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin
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C. Pernyataan Iman
(Para calon berdiri)
PF. : Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan Baptisan,
Pengakuan Percaya/Sidi. Agar menjadi nyata
kesungguhan hati Saudara-saudara dihadapan Tuhan
dan jemaat-Nya, saya mengundang Saudara-saudara
untuk menyatakan iman Saudara-saudara dengan
menjawab pertanyaan- pertanyaan ini:
(Baptis Dewasa & Pengakuan Percaya / Sidi)
 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 mengikuti Yesus Kristus
sebagai Juru selamat 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 meneriman 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?
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Apakah jawaban Saudara ……….................(nama calon)
Baptis Dewasa
1. …………….
Pengakuan Percaya / Sidi
1. ………….
(Baptis Dewasa & Pengakuan Percaya / Sidi)
Calon : Ya, saya percaya dan berjanji.
D. Pengakuan Iman
(berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita
bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan
dibaptis dan mengaku percaya dengan mengucapkan
Pengakuan Iman Rasuli.
Jmt : Aku percaya….
Nyanyian Jemaat.
“Betapa Indah Harinya”
(KJ 395 : 3)
3. Sudah ‘ku jadi milik-Nya, Ia pun milikku kekal.
Yakin penuh ‘ku ikutlah: suara Tuhan kukenal.
Refrein :
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
E. Pelayanan Baptis Dewasa, Pengakuan Percaya / Sidi
Pelayanan Baptis Dewasa
(calon diminta maju ke depan satu per satu dan berlutut)
PF : ……………. aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Amin
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Pengakuan Percaya / SIDI
(calon diminta maju ke depan satu per satu dan berlutut, PL
menumpangkan tangan dan meneguhkan)
PF : Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu …………… 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.
(pendeta meminta semua untuk berdiri dan mengucapkan
berkat)
F. Penyampaian Berkat
PF. : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara dalam Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan
dan mengokohkan Saudara. Dialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya! Amin.
- Jemaat BERDIRI sambil menyanyikan doksologi, KJ. 303b Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
surga dan bumi puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh
Kudus ! Amin.
( Jemaat duduk, para anggota sidi baru tetap berdiri ).
G. Pesan Bagi Anggota Baptis Dewasa & Sidi.
PF. : Saudara-saudara, kami bersukacita karena Tuhan
memanggil Saudara kepada kehidupan yang baru untuk
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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-saudara yang telah berketetapan untuk
mengaku iman Saudara di hadapan Tuhan dan
Jemaat-Nya. Dalam baptisan, Saudara-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.
Saudara telah menjadi anggota dewasa GKI Gunung
Sahari dengan panggilan untuk berperan dalam
mewujudkan
persekutuan
serta
melaksanakan
pelayanan dan kesaksian.
(Para Baptis Dewasa & Pengakuan Percaya / Sidi menghadap
jemaat)
H. Pesan Bagi Jemaat
PF. : 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.
Jmt : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami
menyambut Saudara-saudara untuk bersama
dengan kami melayani bagi kristus karena kita satu
tubuh dalam Dia.
(para anggota baptis dewasa, pengakuan percaya/sidi duduk)
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KHUSUS KEBAKTIAN I & IV
2.6. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini dan masa yang akan datang mengingat
pengakuan pada baptisan kita menurut Pengakuan Iman
Rasuli, Aku Percaya..........
2.7. Doa Syafaat
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami)

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi
persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya :
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada
kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus
membantu orang-orang yang lemah dan harus
mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah
mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi dari
pada menerima." (Kis. 20:35)
BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU
PKJ 216 : 1, 2, 3
1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein:
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
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2. Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Damai sejaht'ra melampaui akal dihatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
3. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
KUMULAI DARI DIRI SENDIRI
Gita Bakti 69
1. Kumulai dari diri sendiri
untuk melakukan yang terbaik.
Kumulai dari diri sendiri,
hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.
Tekadku Tuhan : mengikut-Mu selama hidupku,
Berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Akan kumulai dari diriku
melakukan sikap yang benar.
Biar pun kecil dan sederhana,
Tuhan dapat membuat jadi besar.
2. kumulai dari keluargaku
menjadi pelaku Firman-Mu
S’lalu mendengar tuntunan Tuhan,
berserah pada rencana kasih-Mu.
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Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.
Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik
Kumulai dari keluargaku,
hidup memancarkan kasih-Mu
Walau ‘ku lemah dan tidak layak
kuasa Tuhan menguatkan diriku.
4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan
segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan”. Amin.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Alkitab)
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