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Persiapan diri : 
 Presbiter bertugas menggunakan Stola dan berbagi tugas  
 Doa Pelayan di Konsistori 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P1 : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 
   Selamat pagi  
   Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 

selamat beribadah di Hari Minggu XII sesudah Pentakosta di 
rumah masing-masing melalui Kanal Youtube GPIB GIBEON 
Jakarta. 

   Tema Ibadah Hari ini adalah :  
      KRISTUS MENJADI JALAN PENDAMAIAN. 
   Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan 

ungkapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi 
berkat bagi kita semua.  

   Pemberita Firman dalam Ibadah ini  adalah Pdt. Simon Hans 
Raprap. KMJ GPIB Jemaat Markus. 

--Sebagai tanda persekutuan, mari beri salam bagi sesama anggota keluarga 

UNGKAPAN SITUASi  

Kita telah memasuki bulan Agustus. Inilah bulan Kemerdekaan Bangsa dan 
Negara kita, Republik Indonesia. Sebagai orang beriman, kita percaya 
kemerdekaan adalah anugerah Allah Tritunggal Yang Mahakuasa. Kita 
merdeka sebagai suatu bangsa dari penjajahan bangsa lain. Kita juga 
merdeka dari perbudakan dosa sebagai umat Allah. Allah Tritunggal melalui 
Yesus Kristus memerdekakan kita. Ia menjadi kurban dan sekaligus Jalan 
Pendamaian bagi kita. Kita merdeka dan dibenarkan di hadapan Allah; bukan 
karena jasa atau perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena anugerah 
Allah melalui Yesus Kristus.  
Kita semua patut bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita dan bangsa kita. 
Marilah kita terus tekun berdoa dan berkomitmen untuk mengisi kemerdekaan 
kita dengan sikap hidup dan tindakan beriman secara nyata bersama 
pemerintah dan semua elemen bangsa, terlebih untuk mengatasi pandemi 
Covid-19 ini. Kiranya Yesus Kristus Jalan Pendamaian bagi kita menolong 
kita; juga bangsa dan negara kita. 

   ~~~ saat teduh 
 

AJAKAN BERIBDAH 

P1  Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menghormati 
Firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 

 

Jemaat Menyanyi:KJ 17 : 1&3   “TUHAN ALLAH HADIR”  
 

1. Tuhan Allah hadir pada saat ini,  
hai sembah sujud di sini; 

  diam dengan hormat, tubuh serta jiwa,  
  Marilah, umat-Nya, hatimu serahkan 
 Dalam kerendahan. 
 

  3. Kami menanggalkan Hasrat sia-sia, 
  keinginan manusia; 

    jiwa, raga kami, hidup seluruhnya, 
    Tuhan, Kaulah yang empunya. 
    Dikaulah, Yang Esa, 

  patut dimuliakan seberhana alam, 
 

 

V O T U M 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

Jemaat: (menyanyi)  1    .    1 . 
A  -  - min 

 

NAS PEMBIMBING                              (Galatia 2 : 16a) 
PF :  “Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena 

melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam 
Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus 
yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan 
bukan karena melakukan hukum Taurat.” 

 

S A L A M 

PF :  ”Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 
Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu” 

 

Jemaat:  dan menyertaimu juga. 
 

Jemaat Menyanyi:GB 20 : 1 “ UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH” 
 

1. Umat Tuhan, mari datanglah  
persembahkan diri pada-Nya. 
Mari nyanyi ucaplah syukur, 
Puji Tuhan, Jurus’lamatmu. 
Masuklah ke pelataran-Nya,  
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bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 
Refrain:  Ajaib dan benar Allahmu, lebih dari segala allah. 
    Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak 
    Muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 
    Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya  
    dengan tulus hatimu. 
    Hai umat-Nya mari persembahkan dirimu 
    ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. 

(duduk) 
 

DOA HARI INI 

P1 : Jemaat, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita panjatkan doa 
Hari ini.: 

 

….. warga jemaat berdoa secara pribadi ..diiringi instrumentalia GB 28..... 

P1 : Ya Allah Tritunggal, kami memuji dan memuliakan nama-Mu.  
   Kami bersyukur atas kehidupan yang merdeka dan selamat yang 

Engkau anugerahkan bagi kami sampai saat ini di negera bangsa 
yang merdeka, Indonesia. Kami menyesal dan malu serta mengakui 
kesalahan dan dosa, karena kami belum mampu mewujudkan 
tanggung jawab beriman dalam mengisi kemerdekaan dengan 
karya-karya nyata. Kami belum menjadi saksi Kristus yang 
bersemangat dan berani di lingkungan masyarakat dan bangsa 
kami. Terkadang kami malu dan takut sehingga terkurung di dalam 
tembok-tembok gereja kami. Ampunilah kami ya Allah.  

   Engkau telah mendamaikan dan membenarkan kami, ya Kristus dari 
hukum dosa dan maut. Tolonglah kami untuk hidup dalam 
kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran, kedamaian, keadilan dan 
berusaha mewujudkan keutuhan ciptaan di tengah negara dan 
bangsa kami. Biarlah melalui karya layan kami, damai sejahtera-Mu 
sampai kepada banyak orang, yang jauh maupun dekat. 

   Demikian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 
 
Jemaat Menyanyi: KJ 383 : 1 “SUNGGUH INDAH KABAR MULIA”    
 

 

1. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah! 
Yesus Kristus tak berubah s’lama-lamanya.  
Darah-Nya tetap menghapus dosa dan cela 
Ia hibur yang berduka . Puji nama-Nya. 
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Refrain:  Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya 
    Yesus Kristus tak berubah; puji nama-Nya. 
    Puji nama-Nya, puji nama-Nya. 
    Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. 

(duduk) 

 
. . . . Saat Teduh 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF : . . . . . . . 
 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF : Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab, 

Haleluya! 
Jemaat: (menyanyi)GB 394  “HALELUYA”   

Haleluya, Haleluya!  
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
Nanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya 
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

P1 : Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru Surat Roma 3 : 21 – 26  
   yang mengatakan: “. . . .”  
   Demikian pembacaan Alkitab. 

PF : Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

Jemaat: (menyanyi)GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”  

  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan: 
Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

(duduk) 
 

KHOTBAH :   KRISTUS MENJADI JALAN PENDAMAIAN 
 

(saat teduh untuk menghayati firman Tuhan yang didengar) 
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JAWABAN  JEMAAT 

 
 

Jemaat Menyanyi:KJ 379 : 1&7  “YANG MAU DIBIMBING OLEH TUHAN” 

1.   Yang mau dibimbing oleh Tuhan  

  dan yang berharap tak henti, 

akan mendapat pertolongan,  

  bahkan di saat terpedih. 

Tuhanlah dasar imannya,  

  bukanlah pasir alasnya. 

7.   Tetaplah kau di jalan Tuhan,  

  setia dalam tugasmu: 

dengan berkat yang tak berkurang  

  dibaruiNya hidupmu. 

Yang kepada-Nya berserah  

  tak ditinggalkan oleh-Nya. 
 

PENGAKUAN IMAN                           (berdiri)            

PF : . . . . .  
(duduk) 

DOA SYAFAAT 
PF : ”........................ (diberi kesempatan jemaat berdoa pribadi)  
   Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 
Jemaat: Dengarkanlah doa kami. 
PF : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa: 
Jemaat: BAPA KAMI YANG DI SORGA ..................................... dst. 

(menyanyi): GB 389a     “KAR’NA ENGKAULAH”     

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P2 : Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Alkitab mengatakan “Karena iman, 
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih 
baik dari pada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh 
kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan 
persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara seseudah 
ia mati.“  (Ibrani 11 : 4)  

   Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara 
berikan. 
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Jemaat Menyanyi:GB 250 : 1&3 “BERBAHAGIALAH”  
 

  Refrain:  Berbahagialah, berbahagialah, 
       Berbahagialah yang kamu yang beriman. 
 

1. Orang miskin di hadapan Allah  
‘kan empunya kerajaan surga. 
Bagi orang yang berduka cita, 
Mereka yang akan dihibur.  Ref. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan 

cara transfer ke rekening Gereja. Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau 
transfer langsung ke Rekening Panitia Renovasi. Dan Amplop 3 untuk pengadaan alat 

Multimedia.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.    Bagi orang yang bermurah hati, 
  kemurahan akan didapatnya. 
  Bagi orang yang dianiaya  
  ‘kan masuk Kerajaan Sorga. 

 
DOA SYUKUR 

P2 : Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan pemberian dan 
persembahan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syukur: 

  Ya Bapa sorgawi, karya-Mu sungguh besar bagi kami; Engkau 
mendamaikan dan membenarkan kami melalui Yesus Kristus. Engkau 
memberi karunia-karunia Roh Kudus serta menolong dan 
memberkati hidup, kerja dan usaha layan kami meskipun di tengah 
kesulitan karena pandemi covid-19. 

 

 Saat ini kami memberi persembahan syukur tanda penyerahan hidup 
kami seutuhnya kepada-Mu. Terimalah dan kuduskan agar 
digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan 
nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.      
                    (duduk) 
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 P E N G U T U S A N   

WARTA JEMAAT 
P2  :........ 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                                    (berdiri) 

PF : . . . . . . .  
Jemaat Menyanyi: GB 214 : 1&2 “TIAP LANGKAHKU” 

 

1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 
dan tangan kasih-Nya memimpinku. 
Di tengah badai dunia menakutkan,  
hatiku tetap tenang teduh. 
Refrain:  Tiap langkahku ‘ku tahu Tuhan yang pimpin 
    ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya, 
    hingga sekali nanti aku tiba  
    di rumah Bapa surga yang baka. 
 

2. Di waktu imanku mulai goyah  
dan bila jalanku hampir sesat,  
kupandang Tuhanku, Penebus dosa,  
‘ku teguh sebab Dia dekat. 
 

B E R K A T 
PF   : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya: 
   “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.”    (Bil.  6 : 24 – 26) 

 

 

Jemaat: (menyanyi)GB 402a  “AMIN”             
 
 

  
 
 

 

Jemaat tetap berdiri: 
- Prosesi penyerahan Alkitab  dan salam pastoral online. 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 


