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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis melantunkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 
 

Berdiri 

 
1.  MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, 
U : yang dosanya ditutupi!  
PL1 : Berbahagialah manusia, 
U : yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, 
  dan yang tidak berjiwa penipu!  
PL1 : Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu 
U : karena aku mengeluh sepanjang hari;  
PL1 : sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, 
U : sumsumku menjadi kering, 
  seperti oleh teriknya musim panas.  S e l a  
PL1 : Dosaku kuberitahukan kepada-Mu 
U : dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; 
PL1 : aku berkata: 
  "Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku," 
U : dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 
  (Mazmur 32:1-5) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Dari Kungkungan Malam Gelap” NKB 10:1,3 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 
 

Semua Dari kungkungan malam gelap, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap; Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. 
Dan kurindukan dosaku raib, Yesus, ‘ku datanglah. 

 
Semua  Dari gelisah, angkuh, sesat, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 

masuk ke dalam naungan berkat, Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari kecewa, hati sendu, masuk ke dalam t’rang kasih-Mu 
dan sukacita pun milikku, Yesus, ‘ku datanglah. 
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Sumber keselamatan dunia. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, Paulus berkata: 
  "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jugapun menurut 

ukuran manusia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah 
ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 
sudah datang. " (2Korintus 5:16a,17) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Isilah Mataku Dengan Citra Salib-Mu” PKJ 270 [2x] 

 
Semua Isilah mataku dengan citra salib-Mu; 

dengan kasih-Mu penuhi hatiku. 
Isilah mulutku dengan syukur pada-Mu: 
hidupku seluruhnya milik-Mu. 
 

7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA 
 
PL2 : Ada tertulis: Bapa yang di surga, menerbitkan matahari bagi 

orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan 
bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar (Adpt. Matius 

5:45). Kasih dan keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus telah 
diberikan untuk seluruh dunia, tidak terkecuali. Akan tetapi, 
apakah kita yang mengaku percaya sudah benar-benar 
menyadari akan kebaikan Tuhan ini dan datang kepada-Nya? 
Yesus mengingatkan kita, tangan Bapa selalu terbuka menantikan 
anak-anak-Nya. Kasih-Nya pun tidak pernah berkurang bagi 
mereka yang selalu ada di dekat-Nya. 

  
Hening 
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PL2 : Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui betapa rapuhnya 
kehidupan tanpa memahami dan mengalami cinta kasih Tuhan. 

 

Lilin Pra Paskah IV dipadamkan 
 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 

 
 
PL2 : Ya Tuhan, kami sering lalai menggunakan berkat yang Engkau 

berikan setiap hari. Hedonisme dan konsumerisme kadang 
menjadi gaya hidup yang dipilih, hanya supaya kami puas dan 
diakui oleh orang lain. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 
 

PL2 : Terkadang kami iri dengan keberhasilan orang lain. Kami sibuk 
melihat dan membandingkan kebahagiaan mereka, lalu lupa 
menyadari pemeliharaan yang sedang Engkau nyatakan di dalam 
diri kami. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 
 

PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. 
U : Amin. 

 

Berdiri 
 

8. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan 
berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk 
selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita 
setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas 
bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang 
takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya 
dari pada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-
anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut 
akan Dia." (Mazmur 103:8-13) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U   : Syukur kepada Allah. 

 

(SALAM DAMAI) 
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9.  NYANYIAN JEMAAT – “Hanyalah Yesus Juruselamat” PKJ 126:1,2 
 
 
 
Pemandu :  
Semua :   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duduk 

 
10. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

11. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 15:1-3, 11-32 
 

Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HOSIANA!” 
 

Semua : “Hosiana”   KJ 473a 

 
 

12. KHOTBAH  
 

13. SAAT TEDUH 
 

14. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 



 7 

15. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 

Duduk 

 
PELANTIKAN BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT  

(Khusus pkl. 08.00, pindah ke halaman 9)  
 

PELAYANAN PENEGUHAN PENATUA 
(Khusus pkl. 10.00, pindah ke halaman 12)  

 
16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, rasul Paulus berpesan: 
  “Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak 

yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana 
Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah 
menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan 
korban yang harum bagi Allah.” (Efesus 5:1-2) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Mari, Puji Raja Surga” KJ 288:1,2,3,5 
 

Semua Mari, puji Raja surga, persembahan bawalah! 
Ditebus-Nya jiwa-raga, maka puji nama-Nya! 
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta! 

 
Perempuan Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, 

dulu, kini, selamanya panjang sabar, Mahabaik. 
Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib! 

 
Laki-laki Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu; 

tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. 
Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut! 

 
Semua Sujudlah, hai bala surga, abdi Allah terdekat; 

turut, bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. 
Puji Dia, puji Dia, Sumber kasih dan berkat! 
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Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Semua Yang Letih Lesu” KJ 358:1,3 

 
Semua Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, 

terima rahmat Tuhanmu, percaya sabda-Nya.  
 Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 

Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya. 
 
Semua Dialah Jalan yang benar ke damai yang baka. 

Percayalah kepada-Nya dan t’rima berkat-Nya. 
 Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 

Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya. 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, jadilah anak yang kekasih dari Sang Bapa! 
U :  Setiap orang punya kemungkinan jatuh dalam dosa. Namun, 

tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi mereka yang sadar dan 
kembali kepada-Nya. Karena itu, kita akan selalu datang 
kepada Dia, tinggal dan terus belajar untuk memahami kasih-
Nya yang tidak terbatas. 

 
20. BERKAT 

PF : “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil 
kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan 
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan 
kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang 
empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin.” (1Petrus 5:10-11) 

U : “Amin” NKB 228c 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 

21. NYANYIAN JEMAAT – “Semua Yang Letih Lesu” KJ 358:4 
 
Semua Bersama, mari ikutlah ke surga mulia, 

tempat kekal sejahtera penuh bahagia.  
 Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 

    Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya. 
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P E L A N T I K A N   
B A D A N  P E K E R J A  M A J E L I S  J E M A A T  

2 0 1 9 - 2 0 2 0  
 

AA..  PPEENNGGAANNTTAARR    
Pdt :  Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperanserta 

dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan 
dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia 
kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar 
dengan diri-Nya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. 
Dalam rangka berperanserta mengerjakan misi Allah itu, gereja 
melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera – yaitu 
syalom – yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan 
seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi 
yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat 
melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan 
keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan 
pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam 
pengertian yang seluas-luasnya. 
 
Pada hakikatnya, Allahlah pelaku utama dalam pembangunan gereja. 
Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya 
menjadi rekan sekerja-Nya sebagai pelaku dalam pembangunan 
gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. 
Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah 
anugerah tetapi sekaligus juga tanggungjawab. Sehubungan dengan 
itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik 
sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GKI Kebayoran Baru 
untuk masa pelayanan tahun 2019 s/d 2020. 

 
BB..  DDOOAA  SSYYUUKKUURR  
Pdt :  Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, 

memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian 
dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. 
Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil Sudara-saudara 
kami ini ke dalam pelayanan khusus sebagai BPMJ di Jemaat ini. 
Teguhkanlah Saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah 
mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka 
melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah 
mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta jadikanlah 
pelayanan mereka sebagai pelayan yang berbuah bagi kemuliaan-
Mu. Amin 
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CC..  PPEERRNNYYAATTAAAANN  KKEEYYAAKKIINNAANN  DDAANN  JJAANNJJII  
Pdt :  Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari 

Saudara-saudara yang akan dilantik, sebagai berikut: . . . . . . . . . . . . .  
  (Nama Calon seluruhnya) 

 

Sekarang saya mengundang Saudara-saudara yang akan dilantik untuk 
berdiri, untuk menyatakan keyakinan dan janji Saudara-saudara dengan 
jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya. 

 

(Para calon berdiri) 
 

Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan Saudara untuk ambil 
bagian dalam pelayanan di Jemaat ini sebagai Badan Pekerja Majelis 
Jemaat (BPMJ). 

• Percayakah Saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri, 
melalui jemaat-Nya di sini, yang telah memanggil Saudara-
saudara ke dalam pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat 
(BPMJ)? 

• Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil Saudara-
saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, 
dan memampukan Saudara-saudara dalam melaksanakan 
pelayanan Saudara-saudara? 

• Karena itu berjanjikah Saudara-saudara untuk melakukan pelayanan 
Saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan dan 
kesukaan? 

 

Apakah jawab Saudara-saudara? 
Calon: Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. 
(Semua calon menjawab secara bersama-sama) 

  
DD..  PPEELLAAYYAANNAANN    PPEELLAANNTTIIKKAANN  
Pdt :  Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-

saudara ke dalam pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) 
menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga 
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang 
memanggil saudara adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. 

 

(Sementara penumpangan tangan berlanjut, Jemaat dengan spontan berdiri  
menyambut dengan menyanyikan) 

 

U :  (doksologi menurut Kidung Jemaat 303) 
   

  Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, 
  sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus!  
  Amin. 

 

Umat duduk 
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EE..  PPEESSAANN  BBAAGGII  PPEELLAAYYAANN--PPEELLAAYYAANN  BBAARRUU  
Pdt :  Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah Jemaat 

Tuhan yang menantikan pelayanan Saudara-saudara. Karena itu 
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan 
Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 
jerih payahmu tidak sia-sia. 

 
 
Pelayan-pelayan yang baru:  

Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang 
Allah telah karuniakan kepada kami, untuk melakukan pelayanan 
yang dipercayakan kepada kami ini, dengan rendah hati, lemah 
lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. 

 
 

FF..  PPEESSAANN  BBAAGGII  JJEEMMAAAATT  
(Para pelayan baru diminta menghadap ke arah Jemaat) 
 

Pdt :  Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, 
dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat 
Tuhan. 

U : KAMI MENYAMBUT MEREKA DAN AKAN MENDUKUNG SERTA 
BEKERJASAMA DENGAN MEREKA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH 
DALAM KASIH. 

 
(Para pelayan baru duduk) 

 
K E M B A L I  K E  H A L A M A N  7  

( D O A  S Y A F A A T )  
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PP EE LL AA YY AA NN AA NN   PP EE NN EE GG UU HH AA NN   PP EE NN AA TT UU AA   
 

AA..  PPEENNGGAANNTTAARR  
Pdt : Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Mahakasih dan 

Mahamurah, untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai 
pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. 
 

Kristus sebagai Kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil 
setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani 
gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan 
menghayati panggilan mereka untuk melaksanakan misi gereja 
dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian 
dan pelayanan, dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di 
mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan 
kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan 
keutuhan ciptaan. 
 

GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan 
memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin 
gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia, sebagai 
peranserta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah, kita telah 
bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, sehingga pada 
hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. 
 

Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka 
membangun Jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka 
mendorong dan memimpin Jemaat melaksanakan misi gereja 
sebagai peranserta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani 
dengan membangun kehidupan spiritual Jemaat, menjaga 
pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan 
perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan 
duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut 
yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong 
yang sakit dan yang menghadapi kematian. 
 

Mereka menjadi teladan dalam iman: berjuang untuk perdamaian, 
keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan 
keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan 
Kerajaan Allah. 
 

BB..  DDOOAA  SSYYUUKKUURR  

CC..  PPEERRNNYYAATTAAAANN  KKEESSIIAAPPAANN  UUMMAATT  
Pdt : Saya mempersilakan umat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus 

Kristus, perkenankanlah saya bertanya: Apakah Saudara-saudara 
anggota jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan 
sebagai penatua? 

U : Ya, kami siap mendukung 
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DD..  NNYYAANNYYIIAANN  JJEEMMAAAATT  ––  ““PPaaddaaMMuu,,  YYeessuuss,,  KKaammii  SSeerraahhkkaann””  KKJJ  331199::11--33  
 

 
 

Pemandu   
 

 
  

  

  

  
  

  

Semua  Untuk membina orang percaya, 
  untuk menghibur yang tertekan, 
  untuk menghimbau, untuk menjaga, 
  dan menyatukan yang beriman. 

 

Semua  Biar mereka jangan ditawan 
  oleh jebakan hidup semu, 
  tapi memakai harta jabatan 
  untuk memuji Sang Penebus. 

 

Duduk 

 
EE..  PPEERRNNYYAATTAAAANN  KKEESSEEDDIIAAAANN  CCAALLOONN    (Para Calon Penatua berdiri) 

Pdt : Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara: 
 

❖ Saudara-saudara calon penatua, Saudara telah dicalonkan dan 
dipilih oleh Jemaat untuk jabatan penatua, apakah Saudara 
percaya dalam hati Saudara, bahwa Saudara dipanggil oleh Allah 
melalui gereja Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi penatua? 

❖ Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang menunjukkan jalan 
keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan karena itu 
Saudara akan menjaga Jemaat dari segala pengajaran yang 
bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah Saudara 
bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juruselamat kita 
Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu serta 
menjaga keutuhan gereja?  

 

❖ Apakah Saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup 
dalam anugerah Tuhan? Apakah Saudara bersedia mendoakan jemaat 
Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam 
kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah Saudara bersedia 
menerima dan menaati ajaran dan Tata Gereja GKI? 
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❖ Apakah Saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, 
dan pelayanan GKI, dengan menggunakan segenap kekuatan 
Saudara untuk misi Allah dan misi gereja, di dunia, kini dan di 
sini? Apakah Saudara bersedia bekerjasama dalam jemaat, 
Majelis Jemaat, Majelis Klasis, Majelis Sinode Wilayah, dan 
Majelis Sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, 
serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus 
kembali? 

 

Apakah jawaban Saudara……............ (nama calon penatua) 
(Sebutkan nama calon penatua satu persatu dan masing-masing calon menjawab 
secara pribadi menurut urutan). 
  

Calon Penatua : Ya, saya percaya dan berjanji. 
(Sesudah semua calon penatua menjawab pertanyaan, para calon penatua duduk) 

 
F. PENEGUHAN 

(Pdt mengundang calon untuk maju ke depan dan bertelut, kemudian menumpangkan tangan 
kepada calon dengan dua tangan di atas kepala.) 

 

Pdt : Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara-
saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan 
Roh Kudus. Amin. 

 
(Mereka yang baru diteguhkan kembali ke tempat duduk mereka sampai semuanya selesai. 
Sesudah semua diteguhkan, mereka diminta untuk berdiri, dan pendeta mengucapkan berkat) 

 
Pdt : Allah yang Mahakasih dan Mahakuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus 

kiranya melengkapi Saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam 
menggembalakan Jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan 
nyawa Kristus. Dan Allah yang Mahamurah dan penuh anugerah, 
memenuhi Saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan 
Firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. 

 
(Umat berdiri, sementara itu penumpangan tangan berlanjut) 

 

U : (Menyanyikan doksologi menurut Kidung Jemaat 303a) 
 

Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, 
surga dan bumi puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus! Amin. 

 
(Umat duduk, para penatua baru tetap berdiri) 

 
G. RESPONS TERHADAP PENEGUHAN 

Pdt : Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar 
Saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di Jemaat ini, 
maupun dalam lingkup-lingkup Klasis, Sinode Wilayah, dan Sinode 
GKI. 
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Penatua baru: (mengucapkan secara bersama) 

  Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan 
segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya dan 
segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani 
Kristus dan gerejaNya, di tengah dunia yang butuh penyelamatan 
Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh 
percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa 
dan karunia Roh KudusNya. Kiranya Allah menolong saya. Amin. 

 
(Umat berdiri) 

 
H. PERNYATAAN DUKUNGAN ANGGOTA JEMAAT 

(Para penatua baru menghadap ke arah anggota Jemaat) 
 

Pdt : Umat yang dikasihi Tuhan, apakah Saudara-saudara siap menerima 
dan mendukung para penatua baru ini? 

U : Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. 
Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka 
yang hidup dan bekerja di antara kami sebagai pemimpin-yang-
melayani, agar Jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan 
pengharapan. 

 
(Umat duduk) 

I. PENYERAHAN PIAGAM PENATUA 
(Seorang penatua mewakili Jemaat dan Majelis Jemaat membacakan Piagam Peneguhan 
Penatua, lalu menyerahkannya kepada penatua baru) 

  

  
K E M B A L I  K E  H A L A M A N  7  

( D O A  S Y A F A A T )  

 


