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PERSIAPAN 
 Doa pribadi 

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau 
pemandu lagu 

 Doa Konsistori 

Ucapan Selamat Datang 

P.2.  :   Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter 
bertugas  GPIB  Jemaat  “Abraham”  Kesatrian  Grup  1  Kopassus 
mengucapkan  selamat  datang  dan  selamat  beribadah  di  HARI 
MINGGU  IV SESUDAH  PENTAKOSTA.  Di dalam ibadah 
ini akan dilaksanakan peneguhan Pengurus Pelayanan Kategorial 
dan Pelayan Pelayanan Anak/ Persekutuan Teruna. Kiranya 
melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan 
Yesus Kristus Kepala Gereja dan mensyukuri rahmat serta kuasa-
Nya, yang telah memilih para pelayan di gereja-Nya. 
Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Ny. Vera 
Tresje Kaya-Loupatty  
Kiranya  ibadah  ini berkenan kepada Tuhan. 

 
(Para pengurtus diantar oleh dua orang presbiter memasuki ruang ibadah.  . .  

Sambil berjalan mereka menyanyikan pujian yang telah disiapkan. 
GB. 105  ‘Ku Dengar Yesus Memanggil) 

Ku dengar Yesus memanggil, Ku dengar Yesus memanggil, 
Ku dengar Yesus memanggil, “Pikul salib, mari ikutlah” 

Reff :  
Aku mau mengikut Yesus 
Aku mau mengikut Yesus 
Aku mau mengikut Yesus 
Ikut Yesus, ikut s’lamanya 

Ajakan Beribadah 

P.2. :  Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyambut 
firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi GB. 4 : 1-3 “Bersorak Bagi Tuhan” 

1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 
hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 
Mainkanlah kecai dan tabuhlah rebana, 
bermazmur bagi Tuhan dan 
bersyukurlah 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki 
ruang ibadah.. 

2. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu; 
nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, 
sebab Tuhan berfirman dan semuanya 
ada; segala isi bumi diciptakan-Nya 

3. Tindakan keadilan disukai-Nya,  
dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya 
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan;  
Tentarapun tercipta oleh nafas-Nya 

Votum 
P.F : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, 

yang menjadikan langit dan bumi. 
 

Jemaat : 1 . | 1 . | (do=g) 
  A- min! 

Nas Pembimbing 
P.F   : “Bersyukurlah bagi TUHAN, hai segenap bumi, kabarkanlah 

keselamatan    yang     dari     pada-Nya     dari     hari     ke    
hari. Ceritakanlah   kemuliaan-Nya   di   antara   bangsa-
bangsa   dan perbuatan-perbuatan-Nya  yang  ajaib  di  
antara  segala  suku bangsa.” (1 Tawarikh 16 : 23-24) 

Salam 
P.F :  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, 

dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. 

Jemaat  : dan menyertaimu juga. 
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Jemaat menyanyi GB. 276 : 1-2 “Ada Intan Cemerlang” 

Ada intan cemerlang Dalam lumpur yang keruh,  
Cari dan bersihkanlah Guna tajuk Rajamu 

Reff Jiwa-jiwa yang terhilang  
 Bawa pada Tuhanmu;  
 Jadi intan yang gemilang  
 Di mahkota Rajamu 

Banyak jiwa mengeluh Dalam dosa terjerat;  
Bagai intan yang redup Angkat dan murnikanlah reff 

---- duduk  

Berita Anugerah 

P.F : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Kisah Para Rasul 13 : 38-39 mengatakan … 

  Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah 
maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan 
di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh 
pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu 
peroleh dari hukum Musa. 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus 
Kristus Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Perintah Hidup Baru 

P.F    : Marilah  kita  berdiri untuk  mendengar  Perintah  Hidup 
Baru seperti   yang    ditulis    dalam    Roma   12   :   1   –   3,      
yang menyatakan 

“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 
menasihatkan kamu, supaya kamu memper-sembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus 
dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu 
yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia 
ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak 
Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan 
yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang 
dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap 
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orang di antara kamu: Janganlah kamu memikirkan hal- 
hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu pikirkan, 
tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga 
kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang 
dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.” 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

Nyanyian Kemuliaan GB. 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang” 

Tuhan Yesus sungguh sayang padaku,  
Aku juga sayang pada-Nya. 

Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku,  
Aku aman dilindungi-Nya 

Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya  
Dengan tingkah yang benar, 

Tutur kata yang lembut, Ia mengajarkanku 
Taat pada firman-Nya 

Agar aku memuliakan nama-Nya 
 

Kesaksian Pujian / PS / VG 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 

P.F.  : Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman 
Tuhan. HALELUYA! 

Jemaat menyanyi 

GB. 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu” 
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya! 
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya! 

P3 : Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tawarikh 129 : 10 - 19 yang 
menyatakan: ........... Demikianlah pembacaan Alkitab. 

P.F.  : Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam 
didalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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Jemaat Menyanyi GB. 392 A  “Kepadamu Puji-Pujian” 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

------ duduk ----- 

Khotbah 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

 Jemaat menyanyi KJ. 46 : 1-2  “Besarkan Nama Tuhan” 

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;  
KasihNya tak berkurang, Haleluya!  
Sekalipun keluhan menimpa umatNya,  
BerkatNya ditemukan, Haleluya! 

Dib‟ riNya hidup baru, gelap menjadi t‟ rang; 
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam hai 
kamu yang selalu padaNya berpegang, tak 
usah ragu-ragu: tuntunanNya tent‟ ram! 

(Pembacaan SK Majelis Jemaat) 

PENEGUHAN PEGURUS & PELAYAN PELKAT  

P.F.  :  Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan 
saudara-saudara ini sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial dan 
Persekutuan Teruna. Dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan 
dan pengutusan gereja: 

1. TENTANG GEREJA DAN MISINYA 
Bahwa sejak semula, Allah menunjukkan rahmatNya kepada bangsa-
bangsa lain, dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari 
antara mereka bagi namaNya untuk memberitakan perbuatan-
perbuatan yang besar dari Dia.(Kisah 15:14, I Petrus 2 : 9). 

  Dan Ia kehendaki agar jemaat-Nya   itu diperlengkapi bagi pekerjaan 
pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. (Efesus 4:12). 

2. TENTANG PELAYANAN KATEGORIAL 
Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat 
turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak 
semuanya mempunya tugas yang sama karena masing-masing anggota 
adalah dengan karunianya sendiri (Roma 12:4, 6a). Karunia yang 
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diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut 
kehendak-Nya (I Kor. 12:11b). Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak 
(PA), Persekutuan Teruna (PT), Gerakan Pemuda (GP), Persekutuan 
Kaum Perempuan (PKP), Persekutuan Kaum Bapak (PKB), Persekutuan 
Kaum Lanjut Usia (PKLU) adalah wadah pembinaan dan pelayanan 
sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut.  

3. TENTANG PENGURUS PELAYANAN KATEGORIAL 
  Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA/PT dipilih untuk 

membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-
karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di 
dalam Kristus.  

   Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA/ PT adalah para pelaku 
misi yang bersama para pejabat (Diaken, Penatua dan Pendeta) 
melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan 
pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus Pelayanan 
Kategorial harus melaksanakan tugasnya pembinaan dan pelayanannya 
dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan “Siapa yang 
memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin” (Roma 
12:8).   

 
AMANAT 

PF  Kepada saudara yang telah dipilih sebagai Pengurus Pelayanan 
Kategorial dan Pelayan PA/ PT, dengarlah amanat Tuhan Yesus sbb.:  
- Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan 

kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan 
jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. 
Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam 
pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu 
(Tituts 2:7,8). 

- Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh 
berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang 
timbul dari berita Injil (Filipi 1:27). 

 
Kesaksian Pujian  
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DOA PENGUATAN 

P.F.  : Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan 
janjinya, mari berdoa : 

  Ya Allah yang Mahakuasa dan kekal, kami mohon curahkan Roh Kudus-
Mu mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini, khusus 
dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka 
dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu agar mereka dapat  melakukan 
tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan 
sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan 
dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.  

PENGAKUAN DAN JANJI 

P.F.  : Saudara-saudara disilahkan berdiri untuk mengucapkan pengakuan 
dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :     

 
1. Apakah saudara-saudara percaya, bahwa Tuhan Allah melalui gereja-

Nya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan 
kudus ini? 

2. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai 
Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA/ PT dengan setia, 
senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci 
serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan 
kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? 

3. Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan dan 
memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan 
dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam  ketaatan kepada 
kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan Gereja, serta bersedia 
ditegor dan dikenai sanksi dan disiplin Gereja jika saudara lalai dan 
berbuat salah? 

P.F.  : Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan Jemaat-Nya sebagai saksi? 

  Saudara : . . . . .  

  (yang disebut namanya)  :    Ya, dengan segenap hatiku.  

P.F. :  Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara 
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PENGAKUAN IMAN 

P.F. : Jemaat, silahkan berdiri dan bersama semua orang percaya di 
segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan 
iman Rasuli.  

 Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata : 

PF & Jmt : Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, Khalik langit 
dan bumi . . . . 

 (duduk) 

JEMAAT MENYANYI : KJ. 376 : 1,3 Ikut Dikau Saja, Tuhan 

1.  Ikut dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku; 
Aku s'lamat dan sentosa hanya oleh darahMu 

Reff: Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu: 
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 

3. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 
hanya turut kehendakMu dan padaMu berserah. 

Reff: Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu: 
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 

        (PF. Turun dari mimbar) 

PENEGUHAN 

P.F.  :  Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara maka kami 
meneguhkan saudara-saudara sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial 
dan Pelayan PA/ PT GPIB Jemaat Abraham di dalam nama Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus. 

 (Pengurus Pelkat & Pelayan PA/PT berlutut/Jemaat berdiri) 

PENUMPANGAN TANGAN 

P.F.  :  Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu; laksanakan tugas 
pelayananmu dengan setia dan terimalah berkat Tuhan: 

  Allah Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di 
dalam Yesus Kristus kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih 
karunia untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam 
kamu segala yang baik dan berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. 
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.                               
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Jemaat menyanyi  :   KJ. 478 
    Amin.... Amin.... A-----min 

(Pengurus Pelkat ditegakkan/ jemaat duduk) 

PENYERAHAN PENGURUS PELKAT KEPADA JEMAAT 

P.F.  :  Jemaat sambutlah para Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan 
PA/ PT ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di 
antara kamu yang akan membina, mengajar dan memperlengkapi kamu 
untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. 
Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka serta 
hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. (I Tes 5:12-13). 

Jemaat :  Kami menyambut dan mendukung pelayan mereka. 

Doa Syafaat 

P.F : Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon : 

J : Dengarkanlah doa kami. 

P.F : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami 
berdoa ….. 

PF & J Bapa Kami yang di Surga …… (diakhiri Doxologi GB. 389 ) 

Kesaksian Pujian / PS / VG 

Pengucapan Syukur 

P4 : Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan 
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab dari 1 
Tesalonika 5 : 18 yang menyatakan 

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 Jemaat menyanyi GB 81 : 1-3 “Allah, Sumber Kemurahan” 

Refr   Allah, Sumber kemurahan  
Juga kebajikan di sepanjang hidupmu 
Bersyukur senantiasa, 
Puji nama Tuhan, kini dan kekal 
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1. Bawa persembahanmu seg’ra Pada Tuhan Allahmu. 
Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu reff 

  ...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

Refr   Allah, Sumber kemurahan 
Juga kebajikan di sepanjang hidupmu 
Bersyukur senantiasa, 
Puji nama Tuhan, kini dan kekal 

2. B‟ri persepuluhanmu dengan Hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu Dilimpahkan padamu            reff  

3. B‟rilah dengan rela dan senang B‟ri kepada Tuhanmu. 
Tak „kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya reff 

 
Doa Syukur 

P.4  :  Jemaat sekalian mari kita berdiri dan berdoa : 
Inilah ungkapan syukur kami ya Allah. Sebab Firman yang telah 
kami dengarkan. Biarlah dengan hidup yang berkenan 
dihadapan- Mu hidup kami dijaga, ditolong dan diberkati oleh 
Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kesaksian untuk 
pelayanan GerejaMu. Demi Kristus kami berdoa kepada Bapak di 
Sorga, Amin. 

     ---duduk--- 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat  

P.6 .................. 

Amanat Pengutusan 

P.F  Jemaat silahkan berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan 
ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan 
yang telah kamu dengar. 

 Jemaat Menyanyi 
GB 277: 1-2   “Firman Allah Sudah Kaudengar” 

Firman Allah sudah, kau dengar.  
Laksanakan dalam hidupmu. 
Firman Allah hendaklah kau sebar  
Pada orang di sekelilingmu 
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 Reff Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 
Wartakan karya kasih-Nya. 
Roh kudus menolongmu Dan 
memimpin langkahmu;  
Majulah tetap teguh 

Firman Tuhan jadi pandumu,  
Janganlah anadalkan egomu  
Sangkal diri sebagai hamba-nya;  
Jadi saksi setia dan tekun  reff 

BERKAT 

P.F. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatNya: 

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya 

danmemberi engkau kasih karunia 
Tuhan menghadapkan wajah-Nya 

kepadamu Dan memberi engkau damai 
sejahtera” (Bilangan 6 : 24 -26) 

 

 Jemaat menyanyi 

GB. 401 “Amin, Amin, Amin, Ya, Benar Adanya” 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin 

 
 

(Jemaat tetap berdiri sampai Alkitab dan para pelayan  
tiba di pintu keluar) 

 


