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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 

 Doa para Presbiter betugas di konsistori 

SAAT TEDUH 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu dan 

Selamat Beribadah di Hari Minggu XXV Sesudah Pentakosta bagi saudara-

saudara yang beribadah di rumah saat ini. Di dalam ibadah ini akan 

dilayankan Sakramen Baptisan bagi seorang anak warga jemaat. 

Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. 

 Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Ayu Pattikawa 

 

AJAKAN BERIBADAH         

P1 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah 

persekutuan kita. 

 

Jemaat   KJ 21 : 1 - 2    “Hari Minggu, Hari Yang Mulia”    do = c 

1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.  

 Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 

 Refr : Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
 

2. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. 

 Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Refr:… 

 

V O T U M 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 
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NATS PEMBIMBING               Kisah Para Rasul 1 : 8  

PF “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 

dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 

Samaria dan sampai ke ujung bumi.” 

 

S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus  menyertai kamu. 

J  Dan menyertaimu juga 

 

Jemaat  GB 194 : 1  “Kurasakan Nyala Api Dalam Hatimu”   do = a 

1. Kurasakan nyala api dalam hatiku, dib'rikan oleh Yesus, Tuhanku. 

Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku; bahagia memenuhi hidupku. 

Refr : Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. 

Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku.  

Kurasakan Api Roh di hatiku. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P1  Jemaat, mari berdoa :  

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang 

kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan 

kami di pekan yang baru ini, kami datang beribadah, bersujud sembah dan 

memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, 

sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu.  

Kami mengaku kepada-Mu bahwa kami sering jatuh dalam pencobaan; selalu 

tergoda untuk berbuat jahat, berdusta dan sombong. Kami sering 

bertengkar, iri hati, dan membenci satu dengan yang lain. Firman-Mu 

seringkali kami abaikan karena lebih mengikuti keinginan kami.  

Sebagai orang tua, kami lalai mengajarkan anak-anak kami untuk hidup 

takut akan Tuhan. Kami juga lalai menjadi teladan dalam sikap dan perilaku 

yang baik bagi anak-anak.  Sebagai anak-anak juga, kami sering tidak patuh 
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PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN 
 

dan hormat kepada orang tua dan terhadap semua orang. Berilah kami 

pengampunan-Mu, ya Bapa dan baruilah kami serta seisi rumah tangga kami. 

Biarlah melalui Sakramen Baptisan ini, kami semua diingat untuk makin 

mempereratkan persatuan dan kesatuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus, 

yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami dan semua orang. 

Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 

 

 Jemaat  KJ 58 : 1   “Mahakasih Yang Ilahi”     do = bes   

1. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah. 

Mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. 

Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar ! 

Datanglah membawa s’lamat bagi kami yang gentar. 

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

PF ............................ 
 

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

PF  Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat  KJ 473   ”Haleluya”     do = g  

  Haleluya, Haleluya, Haleluya. 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 3 : 1 - 11 yang mengatakan : . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   KJ 474       “Kepadamu Puji-Pujian”     do = g   

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

 Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal abadi. 

 ---- duduk  

PF KHOTBAH     
---- saat teduh ---- 
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PENETAPAN BAPTISAN 

PF Dengarlah penetapan Baptisan sebagaimana tertulis dalam Matius 28 : 18 - 

20 yang menyatakan: Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku 

telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.  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. Dan ketahuilah, Aku menyertai 

kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

 

PENJELASAN 

PF Jemaat, Sakramen Baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai 

terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus 

bagi dirinya, keluarganya dan seisi dunia.  

Melalui Sakramen Baptisan seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa 

dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan 

jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjian-Nya. 

Sakramen Baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya 

Sakramen Baptisan, tidak ditentukan oleh “banyaknya air” atau cara 

pembaptisan, secara percik atau selam; tidak juga karena sudah dewasa 

atau masih bayi. Sahnya Sakramen Baptisan adalah jika dilaksanakan di 

dalam persekutuan jemaat; diawali dengan pengakuan percaya, baik secara 

pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan sesuai 

perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas, 

bahwa yang paling menentukan dalam Sakramen Baptisan bukanlah orang 

yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal, yang di dalam nama-Nya orang itu 

dibaptis.  

Dibaptis “Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah, telah mengikat 

perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun temurun; 

bahwa Allah menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-anak-Nya serta 

sebagai ahli waris kerajaan-Nya.  
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Dibaptis “Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan 

dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya serta 

mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan 

penuh. Dibaptis “Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh Kudus 

berdiam di dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya 

yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar 

selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada Firman Tuhan dan berani 

bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. 

 

DOA PENGUATAN 

PF Jemaat, pada kesempatan ini keluarga Bapak Rendy Joseph dan Ibu 

Kristina Hutabarat telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak-

anak mereka: Keyzra Eunike Nathania Joseph dibaptis. Tuhan Yesus 

bersabda: ‘Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-

halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan 

Allah.’ (Mat. 19:14) 

Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji 

mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa: 

Ya Bapa Mahakuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya 

dalam bahtera dari hukuman air bah.  Engkau telah menyelamatkan jemaat-

Mu, Israel, dari ancaman Firaun melalui laut Merah.  Engkau juga telah 

membiarkan air sungai Yordan meliputi Put’ra-Mu, Yesus ketika dibaptis.  

Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua 

maka kami memohon agar Engkau menerima anak Keyzra Eunike 

Nathania Joseph ini dalam perjanjian-Mu, dan menjadikan dia ahli waris 

kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga.  

Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, ia dikuatkan dan terpelihara dalam 

kasih-Mu.  Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia 

kelak akan mengaku: Engkau, Bapanya; Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamatnya dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya 

sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 
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PENGAKUAN & JANJI ORANG TUA 

PF Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi berdiri. Bersiaplah untuk 

mengucapkan Pengakuan Iman dan Janji saudara dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal (Bapa dan Anak 

dan Roh Kudus) yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan 

saudara sekeluarga dan karena itu anak-anak saudara juga harus dibaptis 

sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan 

tersebut? 

2. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu 

tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu 

saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya 

kepada anak-anak saudara sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap 

hidup di dalamnya? 

3. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada 

anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup 

beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman  iman dan 

ajaran benar yang berlaku di dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian 

Barat? 

 

PF Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi? 

Bapak Rendy Joseph dan Ibu Kristina Hutabarat serta para saksi: 

Bapak Revolt Wenas dan Ibu Mia Wenas-Salekan. 

 

Orang Tua dan Para Saksi : “Ya, dengan segenap hatiku!” 

 

PF Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan 

saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia, terikat di sorga dan 

apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di sorga. 
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JAWABAN UMAT 

PENGAKUAN IMAN                        --- berdiri  

PF Jemaat, untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta saksi 

dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 

masing-masing orang berkata : Aku percaya . . . . .         

---- duduk  

JEMAAT  KJ 296 : 1, 3   “Anak-Anak Puji Nama Allah” 

1. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasihNya! 

Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasihNya! 

3. Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasihNya! 

 Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasihNya! 
 

Pelayan Sakramen turun dari mimbar 
BAPTISAN 

PF Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis 

anak ini. 

~~ Keyzra Eunike Nathania Joseph ~~ 

 Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Firman Tuhan : “... ... ... Aku telah memanggil engkau dengan 

namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.” Amin! (Yesaya 43:1b) 

Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah 

diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari 

sekarang sampai selama-lamanya. 

Keluarga dan Saksi :  Amin! 

 Pelayan Sakramen kembali ke mimbar. 
 
 
 

 
 

Jemaat   GB 277 : 1   “Firman Tuhan Sudah KauDengar”   do = bes   

1. Firman Tuhan sudah kaudengar, laksanakan dalam hidupmu. 

Firman Tuhan hendaklah kausebar pada orang di sekelilingmu. 

Refrein : Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; wartakan karya kasihNya. 

 Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu,  

 majulah tetap teguh. 
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P E N G U T U S A N 

DOA SYAFAAT (PF)      ...diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab 1 Tawarikh 16 : 29 yang 

menyatakan: “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada 

TUHAN dengan berhiaskan kekudusan”  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

Jemaat  KK 380 : 1         “Di Sini Aku Bawa”          do = f    

1. Di sini aku bawa, Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan.  

Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan berkatMu yang t’lah Kau limpahkan. 

T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan!  

 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah 

disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan 

persembahan digital atau dengan cara tranfer ke rekening Gereja. 

Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung 

ke Rekening Panitia Renovasi. --- 

 

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P2 Jemaat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur, mari berdoa : 

Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah 

Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat 

bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. 

 

 

 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P2  . . . . . . .  
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AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF   Jemaat Tuhan, marilah kita siap diutus untuk pergi ke dalam dunia dengan 

satu kepastian iman bahwa TUHAN Allah beserta dengan anak-anak-Nya di 

dalam segala hal. 

 

Jemaat  GB 121 :1  “Hai, Pergi Dan Wartakan”      do = bes 

1. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. 

Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat. 

Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. 

Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

dan memberi engkau kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

Jemaat    KJ 478c     “Amin”  
 

 

 

 

Selamat hari Minggu, 
 

Tuhan memberkati kita sekalian. 
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“Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi  

mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah  
yang empunya Kerajaan Sorga” - Matius 19 : 14 

 

Keyzra Eunike Nathania Joseph 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


