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Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat Tuhan. Selamat Sore. 

Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Gibeon Jakarta 

mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang 

beribadah di gedung Gereja ataupun di kediaman kita masing-masing 

pada Ibadah di Hari Minggu ini. 

Memasuki minggu-minggu penantian Kedatangan Kristus, dan secara 

khusus di Minggu Adven kedua,  

“YESUS KRISTUS MENOLONG DAN MEMULIHKAN” 

Serta tema mingguan:  

“UMAT YANG BERIMAN DAN BERPENGHARAPAN” 

Melalui tema ini kita diajak untuk memaknai peringatan tentang 

KASIH, Tuhan Yesus Kristus yang lahir, datang untuk melayani dan 

memberi kasih abadi. Karena DIA, kita yang dikasihi-Nya, terus 

belajar dengan meneladani kasih-Nya. 

Di dalam ibadah ini akan dilayankan Sakramen Baptisan bagi anak  

Steward Sylvester Klopfleisch, putra dari Bapak Eriek Klopfleisch 

dan Ibu Meirlina Klopfleisch-Manuputty, warga jemaat Sektor 

Pelayanan YERUSALEM. 

Pemberita Firman sekaligus pelayan sakramen baptisan pada ibadah 

saat ini adalah Pdt. Melkianus Nguru  
-Saat Teduh- 

 
 

 

Ungkapan Situasi 

P2 Jemaat Tuhan.  

Aurelius Augustinus dari Hippo, seorang Bapa Gereja mengatakan 

bahwa KASIH adalah realitas tertinggi yang di dambakan manusia. 

Dari kodratnya, manusia diberi kemampuan untuk mengasihi Allah 

melalui kasih kepada sesama. Hal itu terjadi karena iman percaya 

kepada Tuhan Allah. 

Adapun masa depan orang percaya mengalir dari hati Allah yang 

penuh kasih. Masa depan itu sungguh ada ketika kita sebagai orang 

percaya bersandar pada Tuhan. dan Yesus Kristus sebagai Tuhan 
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dan juruselamat kita yang mengarahkan dan menerangi perjalanan 

Gereja ke masa depan. 

Orang percaya dalam menyongsong kedatangan Tuhan, diharapakan 

untuk tidak berpangku tangan, tetapi menjalani kehidupan ini 

dengan kesetiaan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan 

Allah dengan setia dan di dalam kasih sehingga melalui kehadiran 

dirinya, kasih Allah dipersaksikan dalam kebersamaan yang 

membawa damai sejahtera. 
 

   ...... penyalaan lilin Adven II diiringi nyanyian: 
 

Pelayan Pujian GB 127:1 “Satu Lilin Kita Nyalakan”  do=f 2/4 MM + 88 

(dinyanyikan 2x, diawali oleh Pelayan Pujian, 

dilanjutkan oleh jemaat) 
 

Dua lilin kita nyalakan 

Menyinari hati sedih. 

Di tengah-tengah kegelapan 

Nur iman tetap berseri. 
 

Ajakan beribadah 

P2  Jemaat Tuhan. dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, untuk terus 

meneladani kasih-Nya, mari berdiri, kita menyambut kehadiran 

Tuhan melalui Firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. 

      

MENGHADAP TUHAN 

 

Kidung Pujian: KJ 87 : 1,5 “Gapuramu Lapangkanlah” 
  Do=f  6 ketuk 
 

Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, 
Sang Maharaja semesta dan Jurus’lamat dunia; 

Sejahtera dibawaNya. Dengan meriah nyanyilah, 
Terpujilah Penebus, Gembala yang Kudus. 

  

 ---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
 

Ya Kristus, Jurus’lamatku, kubuka hati bagiMu. 
Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihanMu tak henti 

Dan Roh Kudus jadikanlah Petunjuk jalan yang baka. 
NamaMu, Penebus terpujilah terus! 
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Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

 Nas Pembimbing: 

PF  Nas pembimbing yang mendasari ibadah di Minggu Adven kedua 

dari YESAYA 30:18 yang menyatakan: 

“Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak 

menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit 

hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil; 

berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!”                                                             
  

Salam Filipi 1:2 

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

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.  

J dan menyertaimu juga. 
 

 Kidung Pujian GB 133 : 1, 3 “Dari Padang Gurun” 
  Do=g 4/4 MM + 100 
 

1. Dari padang gurun, suara terdengar; 
Persiapkan jalan bagi Tuhanmu; 
Ratakanlah bukit gunung dan lembah; 
Luruskanlah juga tanah berlekuk! 
 

                              Refrain : Maranatha, maranatha; mari datang, ya Tuhan, 
   Datang dan menolong umat manusia. 

     Maranatha, maranatha; mari datang, ya Tuhan, 
   Datang dan s’lamatkan umat-Mu. 

 

 3.         Pintu yang tertutup hai terbukalah; 

  Kar’na akan masuk Raja semesta. 

  Siapa yang dimaksud Raja semesta? 

  Yesus Kristus, Tuhan, itu nama-Nya. Refr. ....                                     
                         -Duduk- 
Doa Hari Ini 

P2 Jemaat Tuhan, mari bersehati di dalam doa. 

Setia dalam penantian iman bukanlah hal yang mudah. 
Pergolakan dunia dan dinamika kehidupan acap kali menguji iman 
kita, apakah kita sanggup bertahan dalam terpaan yang ada? 
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Apakah kita sanggup melewati pergumulan, ketidakberdayaan dan 
segala kegagalan kita? 
    ---Instrument lembut KJ 81--- 
   ---Umat hening & menaikkan doa pribadi--- 
Ya Allah.  
Terimakasih telah memelihara dan menyertai kami selama sepekan.   
Di hadapanMu kami mengaku bahwa ketidaksetiaan kepadaMu kerap 
kami lakukan. Kami membungkus ketidaksetiaan itu dengan sikap 
hidup yang seolah-olah saleh dihadapan manusia, agar kami 
mendapat pujian, padahal Engkau sangat tersakiti oleh karena prilaku 
kami yang tidak benar. Hati kami penuh kedengkian, iri, dendam yang 
melahirkan kata-kata fitnah terhadap sesama yang seharusnya kami 
kasihi. 
Sungguh kami menyadari pemberontakan 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, kami sering tidak patuh dan hormat kepada orang 
tua dan terhadap semua orang. Berilah pengampunan-Mu, ya Bapa 
serta baharuilah seisi rumah tangga kami dengan Roh KudusMu. 
Ajarlah kami mengikuti teladan kasih-Mu dengan memandang kepada 
Kristus supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. biarlah melalui 
Sakramen Baptisan ini, kami semua diingatkan untuk semakin 
mempererat persatuan dan kesatuan di dalam kasih dengan Tuhan, 
yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami dan semua 
orang.  
Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, Amin. 

 

    KJ 84 : 1,3  “Ya Yesus, Dikau Kurindukan” 
la=g 3 ketuk 

 

1. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku; 

Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu. 

Bahagia, Terang sorgawi, Engkau Harapan dunia: 

Terbitlah, Surya Mahakasih dan jiwaku terangilah! 
 

               3. Puaskanlah, ya Jurus’lamat, seluruh kerinduanku. 

  Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagiMu; 

  Hendak padaMu kuabdikan perananku di dunia; 

  Cemas dan duka Kausingkirkan: 

  Ya Yesus, mari, masuklah! 
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PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN  
 

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  

PF  . . . 
 

Pembacaan Alkitab           ---berdiri--- 

PF Jemaat yang dikasihi Tuhan. marilah kita mendengarkan Firman 

Tuhan. Maranatha! 
 

J GB 398a  “MARANATHA”   do = es 

 

 

 

 
  

P1 Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman Tuhan 

di minggu Adven II adalah : YESAYA 40:1-11 yang menyatakan, 

…………………. 

P1 Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

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

kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
 

J GB 392a     “Kepada-Mu Puji-pujian”  
---Duduk--- 

 

K h o t b a h   “K A S I H”  
 

…saat teduh… 
(diiringi music instrumentalia) 

 
 

PENETAPAN BAPTISAN 

PF Dengarlah penetapan Baptisan Kudus 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.  
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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.  
 

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 Eriek Klopfleisch dan Ibu 

Meirlina Klopfleisch-Manuputty, telah meminta dan diterima secara 

gerejawi agar anak mereka: Steward Sylvester Klopfleisch, 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-
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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 Steward Sylvester 

Klopfleisch, 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. 
 

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 Eriek Klopfleisch dan Ibu Meirlina Klopfleisch-Manuputty, 

serta para saksi:  
 

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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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  GB 92 : 1 “Tuhan, Kami Datang” 
Do=f  4/4 MM + 80 

 

Tuhan, kami datang dan membawa anak kami 

Dengan sukacita menyerahkan pada-Mu. 

Seperti firman-Mu: “Biarkanlah anak-anak datang kepada-Ku 
Agar jadi milik-Ku. 

 

Pelayan Sakramen turun dari mimbar 
 

BAPTISAN 

PF Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis 

anak ini. 

  Steward Sylvester Klopfleisch 
 

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 

JAWABAN  JEMAAT 
 

Kidung Pujian KJ 307 : 1,5 “Ya Tuhan, Pada Saat Dibaptiskan” 
la=g  2 ketuk 

 

1. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan, 

Kami terima kasihMu; 

air bah pernah membawa kematian, 

Tetapi s’lamat isi baht’ra Nuh. 
 

5.          Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan 

                       Kami beroleh pengasihanMu: 

               Kristus t’lah bangkit dari kematian; 

              DalamNya Kau bangkitkan kami  pun. 
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Doa  Syafaat   

PF  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 
 

J Dengarlah Doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa : 
 

PF & J Bapa kami yang di sorga . . .(diakhiri dengan Dox  GB 389a)       
 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat Tuhan. Dalam masa-masa penantian dan momentum Baptisan 

Kudus ini, teruslah berpengharapan kepada Tuhan serta tak jemu-

jemu berbuat baik, menabur kasih dan menjadi sumber damai 

sejahtera bagi dunia. Marilah datang kepada-Nya untuk memberikan 

persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan.  
--- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, persembahan 
dapat dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan 
digital atau dengan cara transfer ke rekening Gereja. ---  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

Kidung Pujian GB 84 : 1,2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU” 
 

1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; ' 

kuberikan dari hatiku, terimalah.  

Kupersembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku;  

kiranya berkenan di hadirat-Mu. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 

Untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 

Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 

Pakailah diriku turut maksud-Mu.  
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Doa Persembahan       

P3 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur 

dan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan.  

P3 Ya Allah, Sungguh kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi 
dan memberkati seluruh kehidupan kami, meski kami lemah dan 
rapuh untuk setia di dalam iman kepadaMu namun Engkau tetap setia 
menguatkan dan menopang kami. 

J Dengan penuh rasa syukur kini kami datang membawa persembahan 
dan diri kami seutuhnya. Terimalah persembahan syukur kami ya 
Allah. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama 
serta menjadi menjadi saluran berkat, kasih dan damai-Mu. Amin. 

-Duduk- 

 

 

 PENGUTUSAN 

  

Warta Jemaat 

P4 …… 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Jemaat yang dikasihi Tuhan.  

  Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar 
 

 Kidung Pujian GB 312a : 1,2 “Kan Datang Tuhan Segera” 
do=g 4/4 MM + 112 

 

1. Kan datang Tuhan segera, bersiap-siaplah! 

Datang-Nya dari sorga t’rang, bersiap-siaplah! 

Sang Kebenaran Dialah yang memberkati umat-Nya. 

Mereka diakui-Nya di takhta Bapa-Nya. 

        Refrain :  Sudahkah siap kau menyongsong-Nya, 

  Dengan pelita maupun minyaknya, 

  Baik pagi siang t’rang atau malam yang gelap? 

  Mempelai akan datang segera! 
 

2. Tuhan kan datang segera, bersiap-siaplah! 

Menjadi Rasa semesta, bersiap-siaplah! 

Haleluya pun bergema di saat bumi ditebus. 

Pelitamu nyalakan t’rus dan sambut Rajamu. Refr. … 
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Berkat 

PF        Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 

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. (Bilangan 6:24-26) 
 

Jemaat    GB 402b :“AMIN”  

 

  

 

 

 

 

SELAMAT HARI MINGGU 

 Tuhan Yesus Memberkati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markus 1:8  
“AKU MEMBAPTIS KAMU DENGAN AIR, TETAPI IA AKAN MEMBAPTIS KAMU 

DENGAN ROH KUDUS” 
 


