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I. LITURGI SINGKAT KEBAKTIAN 

 

A. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN UMUM HARI 
MINGGU 

1. Saat Teduh ................. D 

2. Panggilan Beribadah ... B 

3. Votum dan Salam ....... B 

4. Gloria Patri .................. B 

5. Pengakuan Dosa ........ B 

6. Berita Anugerah .......... B 

7. Pujian.......................... D 

8. Khotbah ...................... D 

9. Pengakuan Iman Rasuli . B 

10. Persembahan ............. D 
 Doa Syafaat ................ B 

11. Doxology ..................... B 

12. Pengutusan dan Berkat B 

13. Amin ........................... B 

14. Saat Teduh ................. D 

 

 

 

 

 

 

 

B. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN SAKRAMEN 

Kebaktian Baptisan Kudus 
Anak/ Baptisan Kudus 
Dewasa/ Sidi/ Penerimaan 
Anggota/ Perjamuan 
Kudus 

1. Saat Teduh .................. D 

2. Panggilan Beribadah ... B 

3. Votum dan Salam ........ B 

4. Gloria Patri .................. B 

5. Pengakuan Dosa ......... B 

6. Berita Anugerah ........... B 

7. Pujian .......................... D 

8. Khotbah ....................... D 

9. Baptisan Kudus Anak/ 
Baptisan Kudus Dewasa/ 
Sidi/ Penerimaan 
Anggota/ Perjamuan 
Kudus .......................... D  

10. Pengakuan Iman Rasuli. B 

11. Persembahan .............. D 
 Doa Syafaat ................. B 

12. Doxology ..................... B 

13. Pengutusan dan Berkat . B 

14. Amin ............................ B 

15. Saat Teduh .................. D 
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C. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN 
PENAHBISAN/ 
PENEGUHAN JABATAN 

1. Kebaktian Penahbisan/ 
Peneguhan Pendeta   
(boleh diadakan pada  hari 
raya/ hari biasa) 

1. Saat Teduh ................. D 

2. Panggilan Beribadah dan             
Prosesi: Dengan iringan 
lagu Overture (Liturgis, 
Pendeta Peneguh, 
Pengkhotbah, Pendeta/ 
Calon Pendeta beserta 
pasangan, para Pendeta, 
dan Anggota Paduan 
Suara memasuki ruang 
kebaktian) ................... B 

3. Votum dan Salam ........ B 

4. Gloria Patri .................. B 

5. Doa Syukur ................. B 

6. Nyanyi Barsama .......... D 

7. Bacaan Bertanggapan . D 

8. Paduan Suara ............. D 

9. Khotbah ...................... D 

10. Pengakuan Iman Rasuli B 

11. Penahbisan/ PeneguhanD 

12. Doxology ..................... B 

13. Pengutusan dan Berkat . B 

14. Amin............................ B  

15. Kata Sambutan ........... D 

16. Pengumuman ............. D 

17. Saat Teduh ................. D 

 

2. Kebaktian Peneguhan 
Penginjil (Evangelis)      
dan  Penatua/ Diaken,  
serta Pelantikan              
Pengurus Komisi 

1. Saat Teduh ................. D 

2. Panggilan Beribadah ....B 

3. Votum dan Salam ........B 

4. Gloria Patri ...................B 

5. Pengakuan Dosa .........B 

6. Berita Anugerah ...........B 

7. Pujian ......................... D 

8. Khotbah ...................... D 

9. Pengakuan Iman Rasuli .B 

10. Persembahan ............. D 
 Doa Syafaat .................B 

11. Peneguhan/ Pelantikan . D 

12. Doxology ......................B 

13. Pengutusan dan Berkat .B 

14. Amin ............................B  

15. Saat Teduh ................. D 
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3. Kebaktian Emeritasi 
Pendeta/ Penginjil 
(Evangelis)                      
(boleh diadakan pada hari 
raya/ hari biasa) 

1. Saat Teduh ................. D 

2. Panggilan Beribadah ... B 

3. Votum dan Salam ....... B 

4. Gloria Patri .................. B 

5. Pengakuan Dosa ........ B 

6. Berita Anugerah .......... B 

7. Pujian/ Paduan Suara . D 

8. Khotbah ...................... D 

9. Pengakuan Iman Rasuli B 

10. Doa Syafaat ................ B 

11. Emeritasi ..................... D 

12. Doxology ..................... B 

13. Pengutusan dan Berkat B 

14. Amin ........................... B 

15.  Saat Teduh ................. D 

16. Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kebaktian Peneguhan BPS  

1. Saat Teduh .................. D 

2. Panggilan Beribadah ... B 

3. Votum dan Salam ........ B 

4. Gloria Patri .................. B 

5. Doa Syukur .................. B 

6. Pembacaan Alkitab ...... D 

7. Nyanyi Bersama .......... D 

8. Titah dan Pertanyaan .. D 

9. Doa Pelantikan ............ D 

10. Penyerahan                    
SK Pelantikan .............. D 

11. Penyambutan  Jemaat . B 

12. Doxology ..................... B 

13. Pengutusan dan Berkat . B 

14. Amin ............................ B  
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D. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN PERNIKAHAN 
GEREJAWI 

1. Kebaktian Pernikahan 

1. Prosesi ........................ B 

2. Votum dan Salam ........ B 

3. Nyanyi Bersama .......... B 

4. Doa Syukur ................. B 

5. Pembacaan Alkitab ..... D 

6. Paduan Suara ............. D 

7. Khotbah ...................... D 

8. Pemberkatan Nikah ..... D 

9. Doxology ..................... B 

10. Berkat ......................... B  

11. Kata Sambutan ........... D 

12. Selesai 

 

2. Kebaktian Peneguhan 
Nikah Kembali secara 
Kristen 

1. Prosesi ........................ B 

2. Votum dan Salam ........ B 

3. Nyanyi Bersama .......... B 

4. Doa Syukur ................. B 

5. Pembacaan Alkitab ..... D 

6. Nyanyi Bersama .......... D 

7. Khotbah ...................... D 

8. Peneguhan Nikah 
Kembali ....................... D 

9. Doxology ......................B  

10. Berkat ..........................B 

11. Kata Sambutan ........... D 

12. Selesai 

 

E. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN SYUKUR/ 
KELUARGA/                      
IN MEMORIAL 

1. Saat Teduh ................. D 

2. Pembacaan Alkitab ..... D 

3. Nyanyi Bersama.......... D 

4. Doa ............................. D 

5. Khotbah ...................... D 

6. Nyanyi Bersama.......... D 

7. Kesaksian ................... D 

8. Nyanyi Bersama...........B  

9. Doa Syukur ..................B 

10. Saat Teduh ................. D 

11. Selesai 
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F. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN KEDUKAAN 

1. Kebaktian Penutupan Peti 

1. Saat Teduh ................. D 

2. Pembacaan Alkitab ..... D 

3. Nyanyi Bersama/                 
Paduan Suara ............. D 

4. Doa ............................. D 

5. Khotbah ...................... D 

6. Nyanyi Bersama .......... B 

7. Riwayat Singkat .......... D 

8. Berkat ......................... B  

9. Pengumuman ............. D 

10. Pemberian Minyak 
Wangi ......................... D 

11. Penutupan Peti ........... D 

12. Selesai 

 

2. Kebaktian Penghiburan 

1. Saat Teduh ................. D 

2. Pembacaan Alkitab ..... D 

3. Nyanyi Bersama/                 
Paduan Suara ............. D 

4. Doa ............................. D 

5. Khotbah ...................... D 

6. Nyanyi Bersama .......... B 

7. Ucapan Terima Kasih .. D 

8. Berkat ......................... B  

9. Pengumuman ............. D 

10. Selesai 

3. Kebaktian 
Pemberangkatan Jenazah 

1. Saat Teduh .................. D 

2. Pembacaan Alkitab ...... D 

3. Nyanyi Bersama/               
Paduan Suara.............. D 

4. Doa.............................. D 

5. Khotbah ....................... D 

6. Nyanyi Bersama .......... D 

7. Kata Sambutan ............ D 

8. Nyanyi Bersama .......... D  

9. Berkat .......................... B  

10. Pengumuman/              
Ucapan Terima Kasih .. D 

11. Selesai 

 

4. Kebaktian Pemakaman/ 
Kremasi 

1. Saat Teduh .................. B 

2. Nyanyi Bersama .......... B 

3. Doa.............................. B 

4. Pembacaan Alkitab ...... B 

5. Pemakaman/ Kremasi.. B 

6. Doa Syafaat ................. B 

7. Nyanyi Bersama ......... .B 

8. Berkat .......................... B 

9. Pengumuman .............. B 

10. Penaburan Bunga ........ B 

11. Selesai 
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G. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN 
PENAHBISAN/ 
PERESMIAN GEDUNG 

1. Kebaktian Peletakan    
Batu Pertama 

1. Saat Teduh ................. B 

2. Nyanyi Bersama .......... B 

3. Doa ............................. B 

4. Pembacaan Alkitab ..... B 

5. Khotbah ...................... B 

6. Nyanyi Bersama .......... B 

7. Pembacaan Titah 

 dan Peletakan Batu ..... B 

8. Doa Syukur ................. B 

9. Nyanyi Bersama .......... B 

10. Berkat ......................... B  

11. Kata Sambutan ........... B 

12. Selesai 

 

2. Kebaktian Penahbisan/ 
Peresmian Gedung Gereja/ 
Sekolah/ Gedung lainnya 

a. Di Luar Gedung 

1. Saat Teduh ................. B 

2. Nyanyi Bersama .......... B 

3. Doa ............................. B 

4. Bacaan  Bertanggapan B 

5. Nyanyi Bersama .......... B 

6. Pembukaan Prasasti ... B 

7. Penahbisan/ Peresmian 
Gedung ........................B 

8. Masuk ke dalam ruangan 

 

b. Di Dalam Gedung 

1. Prosesi.........................B 

2. Votum dan Salam ........B 

3. Nyanyi Bersama...........B 

4. Doa Syukur ..................B 

5. Gloria Patri ...................B 

6. Nyanyi Bersama ......... D 

7. Bacaan  Bertanggapan . D 

8. Nyanyi Bersama/                
Paduan Suara ............. D 

9. Khotbah ...................... D 

10. Pengakuan Iman Rasuli .B 

11. Nyanyi Bersama ......... D 

12. Pembacaan Sejarah ... D 

13. Doxology ..................... D 

14. Berkat ..........................B 

15. Amin ............................B 

16. Kata Sambutan ............B 

17. Selesai 
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H. LITURGI SINGKAT 
KEBAKTIAN PEMBUKAAN 
DAN HUT GEREJA  

1. Kebaktian Pembukaan, 
Peningkatan Status,       
dan Penerimaan Jemaat 
masuk GKIm 

1. Prosesi ........................ B 

2. Votum dan Salam ....... B 

3. Nyanyi Bersama  ......... B 

4. Doa Syukur ................. B 

5. Gloria Patri .................. B 

6. Nyanyi Bersama  ......... D 

7. Bacaan Bertanggapan D 

8. Nyanyi Bersama/       
Paduan Suara ............. D 

9. Khotbah ...................... D 

10. Pengakuan Iman Rasuli B 

11. Persembahan ............. D 

12. Pembukaan/ 
Pendewasaan/ 
Penerimaan Jemaat .... D 

13. Doxology ..................... B 

14. Berkat ......................... B 

15. Amin ........................... B 

16. Kata Sambutan ........... B 

17. Selesai 

 

 

 

2. Kebaktian HUT Gereja 

1. Prosesi ........................ B 

2. Votum dan Salam ........ B 

3. Nyanyi Bersama  ......... B 

4. Doa Syukur .................. B 

5. Gloria Patri .................. B 

6. Nyanyi Bersama  ......... D 

7. Bacaan  Bertanggapan .. D 

8. Nyanyi Bersama/       
Paduan Suara.............. D 

9. Khotbah ....................... D 

10. Pengakuan Iman Rasuli. B 

11. Persembahan .............. D 

12. Doxology ..................... B 

13. Berkat .......................... B 

14. Amin ............................ B 

15. Perayaan HUT Gereja . D 



8
 

II. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN 

 

A. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN UMUM HARI MINGGU 

 

1. Saat Teduh  

 Mempersiapkan Jemaat untuk memasuki ibadah. 

 Jemaat berdiam diri sejenak (Jemaat duduk). 
 

2. Panggilan Beribadah 

 Mempersiapkan Jemaat untuk memasuki ibadah. 

 Liturgis mengucapkan kalimat panggilan untuk memasuki 
ibadah.  Jemaat menyanyikan lagu “Tuhan Berada di Bait 
Suci-Nya” (KPK No. 1) atau dapat diganti lagu lain yang 
bersifat menyatakan kehadiran Tuhan atau masuk ke hadirat 
Tuhan, misalnya: “Allah Bapa Hadir dalam Bait Suci-Nya” 
(KPK No. 13), “Datang Menyembah Raja yang Mulia” (KPK 
No. 19), “Takhta Suci” (RW No. 185), atau “Ku Masuk Ke 
Hadirat-Mu” (RW No. 211).  PS, solo, atau VG dapat mengisi 
di bagian ini dan Jemaat tidak perlu menyanyi (Jemaat 
berdiri). 
 

3. Votum dan Salam 

“Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan 
langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara umat-Nya 
untuk selama-lamanya. Turunlah atas Saudara sekalian 
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita 
Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus”. 

 Votum: Menyatakan keyakinan iman Jemaat (diwakili oleh 
Pengkhotbah) bahwa mereka dapat beribadah hanya karena 
pertolongan Tuhan.  Salam: Menyatakan respon Tuhan atas 
kerinduan Jemaat datang kepada Tuhan melalui janji bahwa 
melalui ibadah ini, mereka akan mendapatkan anugerah dan 
damai sejahtera melalui persekutuan mereka dengan Allah 
Tritunggal. 

 Diucapkan oleh Pengkhotbah (Jemaat berdiri). 
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4. Gloria Patri 

 Jemaat meresponi janji dengan memuji kebesaran Allah 
Tritunggal. 

 Jemaat menyanyikan lagu “Hormat Diberi” (KPK No. 2) atau 
dapat diganti dengan lagu lain, misalnya: “Hormat bagi Allah 
Bapa” (KPK No. 391), “Bapa di Surga Hatiku Bersyukur” 
(KPK No. 309), “Berilah Hormat pada-Nya” (KPK No. 16), 
atau “Father, I Adore You” (Jemaat berdiri). 
 

5. Pengakuan Dosa 

 Saat kita merenungkan kebesaran Tuhan, kita akan dibawa 
pada kesadaran akan ketidaklayakan diri di hadapan Tuhan, 
itulah sebabnya Jemaat diajak untuk mengaku dosa. 

 Panggilan mengaku dosa: Liturgis membacakan nas Alkitab 
yang merupakan panggilan untuk mengaku dosa, misalnya: 
Yakobus 5:16, 1 Yohanes 1:9, Mazmur 25:10-11, atau 
mengajak Jemaat  menyanyikan sebuah lagu panggilan 
untuk mengaku dosa, atau mengajak Jemaat 
mempersiapkan hati untuk mengakui dosa di hadapan 
Tuhan.  Pengakuan Dosa: Pengkhotbah memimpin doa 
pengakuan dosa (Jemaat berdiri). 
 

6. Berita Anugerah  

 Menyatakan respon Tuhan terhadap pengakuan dosa umat-
Nya melalui janji Firman Tuhan akan pengampunan dosa. 

 Pengkhotbah membacakan sebuah nas Alkitab tentang janji 
pengampunan.  Nas ini dapat dibacakan Pengkhotbah atau 
mengajak Jemaat membacakan secara bertanggapan 
(Jemaat berdiri). 
 

7. Pujian 

 Meresponi janji pengampunan dari Tuhan melalui pujian. 

 Mempersiapkan Jemaat untuk mendengarkan Firman Tuhan 
melalui pujian.  
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 Nyanyian minimal dua lagu (satu lagu respon berita 
anugerah, satu lagu persiapan Firman Tuhan), maksimal 
empat lagu.  PS, VG, atau solo kalau lagunya cocok dapat 
juga mengisi sebelum khotbah. 

 

8. Khotbah 

 Doa persiapan khotbah dan pembacaan nas Alkitab oleh 
pengkhotbah. Pembacaan nas Alkitab dapat dilakukan 
secara bertanggapan. 

 Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui pemberitaan 
Firman Tuhan agar Jemaat dapat hidup sesuai dengan 
tuntunan-Nya. 

 Jika ada sakramen, dilanjutkan langsung setelah khotbah.  
Setelah khotbah, PS, VG, atau solo dapat mengisi pujian jika 
lagunya sesuai (Jemaat duduk). 
 

9. Pengakuan Iman Rasuli 

 Meresponi pemberitaan Firman Tuhan, Jemaat bersama-
sama mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli sebagai 
komitmen mereka untuk berpegang kepada seluruh ajaran 
Alkitab. 

 Dipimpin oleh Liturgis (Jemaat berdiri). 

 

10. Persembahan dan Doa Syafaat 

 Jemaat diajak untuk mengucap syukur atas berkat-berkat 
Tuhan yang telah diterima dengan memberi persembahan. 

 Jemaat diajak untuk berdoa bersama bagi anggota jemaat, 
gereja, bangsa, dan dunia. 

 Liturgis mengajak Jemaat menyanyikan lagu sewaktu 
kantong persembahan diedarkan (Jemaat duduk).  Setelah 
kantong persembahan diedarkan, Liturgis memimpin doa 
syafaat dan doa persembahan.  Doa syafaat bisa dengan 
mengajak Jemaat berdoa bersama setelah disebutkan 
pokok-pokok doanya atau bisa juga Liturgis yang langsung 
mendoakannya (Jemaat berdiri). 
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11. Doxology 

 Jemaat menyatakan kerinduan untuk taat dan kesediaan 
diutus untuk hidup bagi Tuhan dengan meninggikan Allah 
Tritunggal. 

 Menyanyikan lagu “Doxology” atau dapat diganti dengan 
lagu lain yang isinya meninggikan Allah Tritunggal.   

 

12. Pengutusan dan Berkat 

 Jemaat diutus untuk menjadi saksi ditengah-tengah dunia 
dan menerima berkat dari Allah Tritunggal. 

 Pengkhotbah/ Pendeta yang memimpin pengutusan dan 
menyampaikan berkat.  

 

13. Amin 

Jemaat menyanyikan Amin Song (Jemaat berdiri).  
 

14. Saat Teduh 

 Jemaat mengamini dan bersyukur atas berkat Tuhan dalam 
seluruh rangkaian ibadah. 

 Jemaat dipersilakan menenangkan diri dan liturgis 
membacakan pengumuman (Jemaat duduk). 
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B. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN SAKRAMEN 

 

1. Kebaktian Baptisan Kudus Anak 

Orang tua dan anak yang akan menerima Baptisan Kudus Anak 
diminta datang lebih awal, serta duduk di tempat yang telah 
disediakan. 

1. Selesai khotbah, Pendeta mengumumkan nama anak-anak 
yang akan menerima Baptisan Kudus Anak beserta nama 
orang tua mereka, lalu mengundang mereka berdiri di depan 
mimbar. 

2. Pendeta membacakan Titah Baptisan Kudus Anak dan 
mengajukan pertanyaan pada orang tua. 

Titah:  

Menurut Firman Allah, anak-anak kita juga terhisab di dalam 
rencana keselamatan Allah dan sebagai warga Kerajaan 
Allah.  Tuhan Yesus berkata, ”Ingatlah, jangan menganggap 
rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku 
berkata kepadamu, ’Ada malaikat mereka di surga yang 
selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga.’” (Matius 
18:10 TB2), jadi ”Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-
Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab 
orang-orang yang seperti itulah yang punya Kerajaan Allah.” 
(Lukas 18:16 TB2). Demikian juga Tuhan Yesus berkata, 
”Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam 
nama-Ku, ia menyambut Aku.” (Markus 9:37 TB2). 

Dengan bersandarkan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita 
memohon pemeliharaan dan bimbingan Tuhan bagi mereka 
di dalam Jemaat Tuhan yang kudus, sehingga dikemudian 
hari mereka mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat pribadi-Nya (bdk. Roma 10:9-10). 
Sebelum mengadakan Baptisan Kudus Anak untuk mereka, 
di sini saya selaku Hamba Tuhan yang telah diberi mandat 
dari Majelis Jemaat setempat ingin menanyakan beberapa 
pertanyaan di bawah ini pada orang tua yang hendak 
melakukan baptisan kudus untuk anak-anaknya. Kiranya 
Saudara dapat memberi jawaban atau pernyataan di 
hadapan Allah dan jemaat-Nya sesuai dengan janji dan 
keyakinan yang sebenarnya. 
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Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus 
adalah satu-satunya Juruselamat manusia? 

 Orang tua serentak menjawab, “Ya, dengan segenap 
hati.” 

b. Apakah Saudara percaya bahwa anak-anak ini adalah 
orang-orang yang berdosa, namun tetap diterima di 
dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus? 

 Orang tua serentak menjawab, “Ya, dengan segenap 
hati.” 

c. Apakah Saudara berjanji untuk mendidik dan mengajar 
anak-anak Saudara untuk hidup sesuai dengan ajaran 
Alkitab, serta dengan setia mendorong dan memimpin 
mereka rajin dan taat beribadah kepada Tuhan.   

 Orang tua serentak menjawab, “Ya, dengan segenap 
hati.” 

3. Pendeta berpesan kepada orang tua: ”Didiklah anak-anak 
menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya 
pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” (Amsal 
22:6).  

4. Berdoa. 

5. Pendeta memanggil secara bergilir nama anak-anak yang 
akan menerima Baptisan Kudus Anak.  Orang tua membawa 
anak-anaknya setelah dipanggil namanya, lalu berlutut di 
tempat yang telah disediakan. 

6. Pendeta mengadakan Baptisan Kudus Anak dengan 
penumpangan tangan untuk anak-anak yang menerima 
Baptisan Kudus Anak.  

7. Berdoa bersama jemaat (Para orang tua dan anak-anak 
menghadap mimbar). 

8. Para orang tua dan anak-anak menghadap jemaat, lalu 
Wakil Majelis Jemaat menyerahkan Piagam Baptisan Kudus 
Anak kepada para orang tua. 

9. Jemaat berdiri menyambut para anggota Baptisan Kudus 
Anak, lalu semua dipersilakan duduk kembali. 
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2. Kebaktian Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi 

Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi diminta datang lebih awal 
dan duduk di tempat yang telah disediakan/ paling depan 
(dengan pakaian atas warna putih dan bawah warna gelap). 

1. Selesai khotbah Pendeta mengumumkan nama Peserta 
Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi, dan mengundang mereka 
berdiri di depan dan menghadap  mimbar. 

2. Pendeta membacakan Titah Sakramen Baptisan Kudus 
Dewasa/ Sidi dan mengajukan pertanyaan pada para 
Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi. 

Titah: 

Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, ”... 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.” (Matius 28:19-20 TB2). Sesuai 
dengan apa yang diajarkan Alkitab bahwa manusia 
dibenarkan bukan karena melakukan Hukum Taurat, 
melainkan bersandar kepada anugerah Allah melalui karya 
keselamatan Tuhan Yesus Kristus dan dengan iman kita 
diselamatkan; maka Baptisan Kudus itu menyatakan suatu 
kesaksian bahwa kita mengakui dan menerima Tuhan Yesus 
Kristus sebagai satu-satunya Juruselamat di hadapan Allah 
dan jemaat-Nya, supaya sama seperti Tuhan Yesus, kita 
dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati oleh 
kemuliaan Allah Bapa dengan menyatakan suatu kehidupan 
yang baru di dalam Tuhan dan jemaat-Nya. 

Setelah Majelis Jemaat mengadakan percakapan gerejawi 
dengan Saudara sekalian, maka selaku Hamba Tuhan, saya 
pun telah diberi mandat dari Majelis Jemaat setempat untuk 
membaptiskan/ meneguhkan Saudara sekalian. Tetapi 
sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan 
di bawah ini, supaya Saudara sekalian, baik yang menerima 
Baptisan Kudus Dewasa maupun yang menerima Sidi, dapat 
memberi jawaban atau pernyataan di hadapan Allah dan 
jemaat-Nya sesuai dengan pengakuan dan keyakinan yang 
sebenarnya. 
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Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu 
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menciptakan 
langit dan bumi serta segala isinya, yang mengaruniakan 
Alkitab sebagai Firman Allah dengan norma yang 
tertinggi, benar, dan suci untuk kehidupan umat 
manusia? 

 Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi serentak 
menjawab, ”Ya, dengan segenap hati.” 

b. Apakah Saudara percaya bahwa Saudara sejak mulanya 
adalah orang-orang yang berdosa, karena itu Saudara 
mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus 
sebagai satu-satunya Juruselamat, dan menerima 
pengampunan dosa dalam nama-Nya? 

 Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi serentak 
menjawab, ”Ya, dengan segenap hati.” 

c. Apakah Saudara menyetujui pasal-pasal pengakuan 
iman yang diajarkan di Gereja ini, dan apakah Saudara 
berjanji mau setia dan tetap bertekun di dalam ajaran ini 
sampai akhir hidup, di dalam ibadah, bersedia melayani 
dan taat kepada Tata Gereja GKIm? Bila terdapat 
sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja 
dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan 
ajaran firman Tuhan, apakah Saudara mau dan rela 
mematuhinya? 

 Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi serentak 
menjawab, ”Ya, dengan segenap hati.” 

d. Apakah Saudara mengakui bahwa keputusan Saudara 
menerima Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi ini adalah suatu 
pengakuan iman yang dinyatakan atas kerelaan Saudara 
tanpa suatu tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, 
dan tidak menyatakan penyesalan di dalam situasi dan 
kondisi yang bagaimana pun?  

 Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi serentak 
menjawab, ”Ya, dengan segenap hati.” 
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3. Pendeta berpesan: Tuhan Yesus berkata, ”Hendaklah 
engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan 
kepadamu mahkota kehidupan.” (Wahyu 2:10 TB2). 

4. Pendeta memanggil secara bergilir Peserta Baptisan Kudus 
Dewasa/ Sidi untuk berlutut di tempat yang telah disediakan. 
Pendeta menumpangkan tangan untuk Peserta Baptisan 
Kudus Dewasa dengan air, sedangkan untuk Peserta Sidi 
hanya dengan penumpangan tangan tanpa air. 

5. Berdoa bersama jemaat (Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ 
Sidi menghadap mimbar). 

6. Peserta Baptisan Kudus Dewasa/ Sidi menghadap jemaat, 
lalu Wakil Majelis Jemaat menyerahkan Piagam Baptisan 
Kudus/ Sidi. 

7. Jemaat berdiri menyambut anggota Peserta Baptisan Kudus/ 
Sidi, lalu semua dipersilakan duduk kembali.  

 

3. Kebaktian Baptisan Kudus/ Sidi Darurat 

Pendeta mengajak wakil Majelis Jemaat, Tim Perlawatan, dan 
keluarga menyanyikan sebuah lagu dalam buku nyanyian. 

1. Pendeta membaca sebuah nas Alkitab. 

2. Pendeta memberi penjelasan tentang makna Baptisan 
Kudus/ Sidi. 

3. Pendeta mengajukan pertanyaan kepada yang akan 
menerima Baptisan Kudus/ Sidi Darurat.  

Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara mengakui diri sendiri adalah manusia 
yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan Tuhan? 

 Peserta Baptisan Kudus/ Sidi Darurat menjawab, 
”Ya, dengan segenap hati.” 

b. Apakah Saudara mau percaya dan menerima Tuhan 
Yesus sebagai satu-satunya Juruselamat yang dapat 
menyelamatkan Saudara? 

 Peserta Baptisan Kudus/ Sidi Darurat menjawab, 
”Ya, dengan segenap hati.” 
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c. Apakah Saudara mengakui bahwa keputusan menerima 
Baptisan Kudus/ Sidi Darurat ini dinyatakan secara 
pribadi dan sungguh-sungguh tanpa suatu tekanan dan 
paksaan dari pribadi mana pun dan tidak menyatakan 
penyesalan dalam situasi dan kondisi yang bagaimana 
pun? 

 Peserta Kudus/ Sidi Darurat menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

4. Pendeta berdoa dengan penumpangan tangan (Baptisan 
Kudus dengan air, Sidi tidak perlu memakai air). 

5. Penyerahan Piagam Baptisan Kudus/ Sidi (boleh menyusul). 

6. Berkat. 

7. Menyanyikan sebuah lagu. 

 

4. Kebaktian Penerimaan/ Atestasi Masuk  

Peserta Atestasi Masuk diminta datang lebih awal dan duduk di 
tempat yang telah disediakan/ paling depan.  

Untuk Atestasi Masuk dari Jemaat GKIm tidak perlu diadakan 
upacara penerimaan, hanya diminta maju ke depan untuk 
diperkenalkan kepada jemaat dan meminta jemaat berdiri 
menyambut dengan pesan: Kami menerima Saudara sebagai 
anggota jemaat kita, dan mengharapkan jemaat dapat menerima 
dan mengasihi mereka dengan kasih Tuhan.  

Untuk Atestasi Masuk dari jemaat gereja lain perlu diadakan 
penerimaan anggota. 

1. Selesai khotbah Pendeta mengumumkan nama-nama 
Peserta Atestasi Masuk, dan mengundang mereka maju ke 
depan. 

2. Pendeta membacakan Titah Penerimaan Atestasi Masuk 
dan mengajukan pertanyaan: 

Titah:  

Dengan lampiran surat atestasi masuk dan atas persetujuan 
pihak Majelis Jemaat setelah melalui percakapan gerejawi, 
maka kami menerima Saudara menjadi anggota Gereja 
Kristen Immanuel Jemaat ___________.  
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Selaku Hamba Tuhan, saya telah diberi mandat dari Majelis 
Jemaat untuk menerima dan mensahkan status 
keanggotaan Saudara. Sebelumnya hendaklah masing-
masing dapat memberi pengakuannya di hadapan Allah dan 
jemaat-Nya sesuai dengan keyakinan yang sebenarnya.  

                              Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara menyetujui pasal-pasal pengakuan 
iman yang diajarkan di Gereja ini, dan apakah Saudara 
berjanji mau setia dan tetap bertekun di dalam ajaran ini 
sampai akhir hidup, di dalam ibadah, bersedia melayani 
dan taat kepada Tata Gereja GKIm? Dan bila terdapat 
sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja 
dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan 
ajaran firman Tuhan, apakah Saudara mau dan rela 
mematuhinya? 

 Peserta Atestasi Masuk serentak menjawab, ”Ya, 
dengan segenap hati.” 

b. Apakah Saudara mengaku di sini, bahwa keputusan 
yang Saudara ambil untuk menjadi anggota Gereja 
Kristen Immanuel Jemaat ___________ ini adalah atas 
kerelaan Saudara tanpa suatu tekanan dan paksaan dari 
pihak manapun dan tidak menyatakan suatu penyesalan 
di dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun? 

 Peserta Atestasi Masuk serentak menjawab, ”Ya, 
dengan segenap hati.” 

3. Berdoa.  

4. Penyerahan Piagam Atestasi Masuk oleh Wakil Majelis 
Jemaat. 

5. Anggota Atestasi Masuk menghadap kepada jemaat. Jemaat 
dipersilakan berdiri untuk menyambut.  Pendeta memberi 
pesan: 

Pada hari ini tanggal _________________, kami atas nama 
Majelis Gereja Kristen Immanuel Jemaat _______________ 
menerima Saudara menjadi anggota Gereja Kristen 
Immanuel Jemaat _______________ yang sah. Terimalah 
dan kasihilah mereka sebagai orang tua, kakak adik, dan 
anggota keluarga rohani Saudara sekalian. Terima kasih. 
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5. Kebaktian Perjamuan Kudus 

1. Persiapan: Pendeta meminta jemaat berdoa dalam hati 
untuk memeriksa dan mempersiapkan diri menerima 
Sakramen Perjamuan Kudus. 

2. Pendeta menyampaikan makna dari Perjamuan Kudus.  

Perjamuan Kudus adalah sakramen yang diperintahkan 
langsung oleh Tuhan Yesus pada malam Ia dikhianati untuk 
dilaksanakan di dalam gereja-Nya sampai Ia datang kembali. 

Melalui Perjamuan Kudus ini kita mengingat akan kematian 
dan pengurbanan Tuhan Yesus bagi kita, yang 
mengingatkan kita akan kasih-Nya yang begitu ajaib dalam 
hidup kita. 

Melalui Perjamuan Kudus ini kita memberitakan akan karya 
keselamatan melalui karya pengurbanan Tuhan Yesus yang 
sempurna. 

Dalam Perjamuan Kudus ini Tuhan Yesus hadir secara 
rohani melalui Roh Kudus untuk membawa kita kepada 
persekutuan dengan Kristus.  Jadi Perjamuan Kudus 
merupakan anugerah Allah bagi kita, karena Tuhan Yesus 
yang bertindak dan berinisiatif untuk membawa kita 
bersekutu dengan Dia, supaya melalui persekutuan ini Ia 
memberi kesaksian dan peneguhan akan anugerah 
keselamatan yang sudah kita terima, dan dengan demikian 
iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. 

Dalam Perjamuan Kudus ini kita tidak hanya dipersekutukan 
dengan Tuhan Yesus, tetapi juga dengan sesama saudara 
seiman supaya kita hidup dalam kasih satu dengan yang 
lain. 

Karena itu mari kita menerima Perjamuan Kudus ini dengan 
ucapan syukur, dengan iman yang sungguh, dengan sikap 
serta tekad untuk taat kepada Tuhan Yesus dan komitmen 
untuk hidup saling mengasihi di antara saudara seiman. 

3. Pendeta mengundang petugas Perjamuan Kudus berdiri di 
depan meja Perjamuan Kudus. 

 

 



20
 

4. Perjamuan Kudus: 

1. Pembagian Roti 

a. Pendeta berkata: Saudara, setiap kali kita menerima 
Perjamuan Kudus, ingatlah ”... bahwa Tuhan Yesus, 
pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti 
dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia 
memecah-mecahkannya dan berkata, ’Inilah tubuh-
Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini 
menjadi peringatan akan Aku!’” (1 Korintus 11:23b-
24 TB2). 

Kepada Saudara yang telah menerima baptisan 
kudus dewasa/ sidi -baik anggota jemaat setempat 
maupun anggota jemaat dari gereja lain- bila 
Saudara sudah siap menerima, harap Saudara 
berdiri untuk mengambilnya dengan hormat, lalu 
duduk kembali dan berdoa dalam hati. Setelah 
semuanya sudah mendapatkan bagian, barulah kita 
makan bersama-sama. Kepada Saudara yang belum 
menerima baptisan kudus dewasa/ sidi dimohon 
untuk tidak mengambilnya. 

b. Pendeta menyerahkan nampan roti kepada petugas 
untuk dibagikan kepada jemaat. Setelah 
membagikan roti, para petugas kembali ke depan 
meja. Pendeta membagikan roti untuk petugas 
Perjamuan Kudus.  

c. Selesai pembagian roti, Pendeta bertanya kepada 
jemaat: Adakah di antara Saudara yang masih belum 
menerima roti? Bila ada yang masih belum, petugas 
memberikannya. Bila semuanya sudah menerima, 
Pendeta mempersilakan jemaat berdiri bersama-
sama memakan roti.  Setelah makan roti, jemaat 
dipersilahkan untuk duduk kembali. 

2. Pembagian Anggur 

a. Pendeta berkata:  ”Demikian juga Ia mengambil 
cawan, sesudah makan, lalu berkata, ’Cawan ini 
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan 
darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu 
meminumnya, menjadi peringatan akan Aku! Sebab 
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setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, 
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia 
datang.’” (1 Korintus 11:25-26 TB2). 

b. Pendeta menyerahkan nampan cawan kepada 
petugas untuk dibagikan kepada jemaat. Setelah 
membagikan cawan, para petugas kembali ke depan 
meja, Pendeta membagikan cawan untuk petugas 
Perjamuan Kudus.  

c. Selesai pembagian cawan, Pendeta bertanya 
kepada jemaat: Adakah di antara Saudara yang 
masih belum menerima cawan? Bila ada yang masih 
belum, petugas memberikannya. Bila semuanya 
sudah menerima, Pendeta mempersilakan jemaat 
berdiri bersama-sama meminum anggur. Selesai 
minum, Pendeta dapat meminta seseorang 
memimpin doa syukur. Selesai berdoa, jemaat 
dipersilakan duduk kembali. 

3. Pengumpulan Cawan 

Sementara petugas yang melayani Perjamuan Kudus 
menerima kembali cawan dari jemaat, kemudian 
diserahkan kepada Pendeta dan diletakkan kembali di 
atas meja. 

5. Pendeta dapat membacakan sebuah nas Alkitab sebagai 
penutup. 

6. Selesai Sakramen Perjamuan Kudus, Pendeta menyerahkan 
kembali acara kebaktian kepada Liturgis. 
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C. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN PENAHBISAN/ 
PENEGUHAN JABATAN 

 

1. Kebaktian Penahbisan/ Peneguhan Pendeta 

1. Saat Teduh. 

2. Panggilan Beribadah dan Prosesi. 

Ketua Panitia naik ke mimbar mengundang hadirin berdiri, 
pada waktu lagu Overture dimainkan, Liturgis, Pendeta 
Peneguh, Pengkhotbah, Pendeta/ Calon Pendeta beserta 
pasangan, para Pendeta dan Paduan Suara memasuki 
ruang kebaktian. Selesai lagu Overture, liturgis maju ke 
mimbar untuk memimpin acara kebaktian. 

3. Votum dan Salam:                                                                          

“Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara 
umat-Nya untuk selama-lamanya.  Turunlah atas Saudara 
sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 
Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus”.  

4. Gloria Patri.  

5.  Doa Syukur. 

6.  Nyanyi Bersama.  

7. Bacaan bertanggapan dari 1 Timotius 4:6-16 TB2:  

L Ayat 6: Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada 
saudara-saudara seiman kita, engkau akan 
menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang 
baik, terdidik dalam pokok-pokok iman kita dan 
dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama 
ini. 

J Ayat 7: Tetapi jauhilah cerita-cerita takhayul nenek-
nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 

L Ayat 8: Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah 
itu berguna dalam segala hal, karena 
mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun 
untuk hidup yang akan datang. 



23
 

J Ayat 9: Perkataan ini benar dan patut diterima 
sepenuhnya. 

L Ayat 10: Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, 
karena kita menaruh pengharapan kita kepada 
Allah yang hidup, Juruselamat semua manusia, 
terutama mereka yang percaya. 

J Ayat 11: Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. 

L Ayat 12: Jangan seorang pun menganggap engkau 
rendah karena engkau muda. Jadilah teladan 
bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, 
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam 
kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. 

J Ayat 13: Sementara itu, sampai aku datang 
bertekunlah dalam membaca Kitab-kitab Suci, 
dalam membangun dan mengajar. 

L Ayat 14: Jangan lalai dalam mempergunakan karunia 
yang ada padamu, yang telah diberikan 
kepadamu melalui nubuat dan dengan 
penumpangan tangan sidang Penatua. 

J Ayat 15: Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di 
dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada 
semua orang. 

L Ayat 16: Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. 
Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan 
berbuat demikian engkau akan menyelamatkan 
dirimu dan semua orang yang mendengar 
engkau. 

8. Paduan Suara. 

9. Khotbah. 

10. Pengakuan Iman Rasuli 

11. Penahbisan/ Peneguhan Pendeta. 

a. Calon Pendeta dipanggil ke depan. 

b.  Pembacaan SK Sinode GKIm oleh Sekretaris Umum. 

c. Penyerahan SK Sinode GKIm kepada Wakil Majelis 
Jemaat dan Pendeta/ Calon Pendeta. 
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d. Pembacaan Titah dan Pertanyaan kepada Pendeta/ 
Calon Pendeta dengan didampingi pasangan (jika sudah 
menikah). 

Titah: 

Pada permulaan gereja, melalui Roh Kudus-Nya Allah 
telah memberikan berbagai karunia kepada setiap orang 
di dalam jemaat-Nya. Rasul Paulus berkata, ”Dialah 
yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, 
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala 
dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-
orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi 
pembangunan Tubuh Kristus.” (Efesus 4:11-12 TB2). 
Jabatan pendeta dikaruniakan Allah kepada jemaat-Nya 
agar mereka dapat melayani dan menggembalakan 
umat Tuhan. Oleh karena itu, setelah Badan Pekerja 
Sinode Gereja Kristen Immanuel menerima rekomendasi 
dari Majelis Jemaat mengenai Saudara ___________ 
yang telah terpanggil untuk memangku jabatan yang 
kudus ini dan setelah melalui proses percakapan 
kependetaan oleh Bidang Teologi Sinode GKIm, maka 
Saudara ___________ dianggap sanggup menerima 
jabatan yang kudus ini. Demikianlah Badan Pekerja 
Sinode GKIm menyetujui penahbisan/ peneguhan 
Saudara _________ menjadi pendeta jemaat setempat. 

Rasul Paulus berkata, ”Sebab itu, aku, orang yang 
dipenjarakan karena Tuhan, menasihatkan kamu, 
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah 
dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah 
kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 
Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Dan 
berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan 
damai sejahtera.” (Efesus 4:1-3 TB2). 

Maka selaku Hamba Tuhan, saya telah diberi mandat 
dari Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Immanuel dan 
Majelis Jemaat setempat untuk melaksanakan 
penahbisan/ peneguhan ini. Tetapi sebelumnya saya 
hendak menanyakan beberapa pertanyaaan di bawah ini 
kepada Saudara dan pasangan Saudara. Harap 
Saudara dapat memberi jawaban atau pernyataan di 
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hadapan Allah dan jemaat-Nya sesuai dengan janji dan 
pengakuan yang sebenarnya. 

 

Pertanyaan kepada pendeta/ calon pendeta: 

a. Apakah Saudara bersedia menerima dan 
melaksanakan jabatan pendeta serta 
bertanggungjawab atas tugas dan panggilan yang 
kudus ini, dengan bersandar kepada anugerah Allah 
dan setia melaksanakan tugas penggembalaan di 
dalam jemaat-Nya? 

 Pendeta/ calon pendeta menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

b. Apakah Saudara mau menjadi teladan bagi orang-
orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus, ”Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 
kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnian-
mu” (1 Timotius 4:12 TB2)? 

 Pendeta/ calon pendeta  menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

c. Apakah Saudara bersedia tunduk dan taat kepada 
Tata Gereja GKIm, dan bila terdapat sesuatu yang 
perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam 
iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran 
Firman Tuhan, apakah Saudara bersedia menerima 
dan mematuhi-Nya? 

 Pendeta/ calon pendeta menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

e. Penahbisan/ peneguhan disertai doa dengan 
penumpangan tangan oleh penahbis/ peneguh dan para 
pendeta (dipimpin oleh pendeta di dalam lingkungan 
GKIm yang ditunjuk Sinode GKIm). 

f. Penyandangan Stola Pendeta oleh Penahbis/ Peneguh. 

g. Penyambutan oleh Jemaat. 

h. Foto Bersama dengan para Pendeta. 
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i. Penyerahan Piagam Penahbisan/ Peneguhan Pendeta 
oleh Ketua Umum/ Ketua I/ Ketua II/ Ketua III Sinode 
GKIm. 

j. Penyerahan Alkitab.   

k. Penyerahan Perangkat Sakramen: 

- Penyerahan Bokor Baptisan Kudus 

- Penyerahan Cawan Perjamuan Kudus  

l. Penyematan Bros Salib dari Sinode GKIm sebagai tanda 
telah menjadi Pendeta GKIm. 

m. Nyanyi Bersama.  

n. Komitmen Pelayanan. 

o. Doa Syafaat.  

12. Doxology. 

13. Pengutusan dan Berkat. 

14. Amin. 

15. Kata Sambutan: 

a. Ketua Panitia Penahbisan/ Peneguhan Pendeta. 

b. Majelis Jemaat GKIm. 

c. Ketua Umum Sinode GKIm. 

d. Pembimas Kristen Protestan Wilayah. 

16. Pengumuman. 

17. Saat Teduh. 

 

3. Kebaktian Peneguhan Penginjil (Evangelis) dan Penatua/ 
Diaken, serta Pelantikan Pengurus Komisi 

Setelah Pengakuan Iman Rasuli, liturgis menyerahkan acara 
selanjutnya kepada pendeta yang ditugaskan Majelis Jemaat/ 
Sinode GKIm (bagi Jemaat GKIm yang belum mempunyai 
Pendeta). 

1. Pendeta mengundang Penginjil (Evangelis)/ Penatua/ 
Diaken/ Pengurus Komisi ke depan 

Khusus peneguhan penginjil (evangelis) diawali dengan 
Pembacaan SK Sinode GKIm oleh anggota BPS dari Jemaat 
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GKIm setempat, serta penyerahan SK tersebut kepada calon 
penginjil (evangelis) GKIm yang akan diteguhkan dan Wakil 
Majelis Jemaat GKIm setempat. 

2. Pendeta membacakan Titah dan mengajukan Pertanyaan. 

A. Untuk Peneguhan Penginjil (Evangelis) 

Titah: 

Tuhan Yesus berkata: ”Karena Anak Manusia juga 
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani 
dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 
banyak orang.” (Makus 10:45 TB2). 

Saudara telah dipanggil untuk melayani Tuhan dan 
sesama, yaitu, ”untuk memperlengkapi orang-orang 
kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan 
Tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai 
kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang 
Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus” 
(Efesus 4:12-13 TB2).  

Karena Kristus adalah Kepala Gereja dan kita semua 
adalah anggota Tubuh Kristus. Allah telah memberikan 
kepada jemaat-Nya karunia-karunia sedemikian rupa, 
sehingga dapat melakukan apa yang ditugaskan kepada 
mereka. 

Pada hari ini selaku Hamba Tuhan, saya telah diberi 
mandat dari Majelis Jemaat setempat untuk 
melaksanakan peneguhan kepada Saudara, namun 
sebelumnya saya hendak menanyakan beberapa 
pertanyaan di bawah ini. Harap Saudara dapat memberi 
jawaban atau pernyataan di hadapan Allah dan jemaat-
Nya sesuai dengan pengakuan dan janji yang 
sebenarnya. 

Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara bersedia menunaikan tugas jabatan 
gerejawi ini dengan rajin, tertib, dan setia baik dalam 
tugas yang besar maupun kecil; dengan rendah hati, 
lemah lembut, dan panjang sabar, menunjukkan 
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kasih dalam hal saling membantu dan memelihara 
kesatuan Roh dalam ikatan damai sejahtera? 

 Calon penginjil (evangelis) menjawab, ”Ya, 
dengan segenap hati.” 

b. Apakah Saudara mau menjadi teladan bagi orang-
orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus, ”Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 
kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnian-
mu” (1 Timotius 4:12 TB2)? 

 Calon penginjil (evangelis) menjawab, ”Ya, 
dengan segenap hati.” 

c. Apakah Saudara bersedia tunduk pada Tata Gereja 
GKIm, dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur 
atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan 
perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Firman 
Tuhan, apakah Saudara mau dan rela 
mematuhinya?  

 Calon penginjil (evangelis) menjawab, ”Ya, 
dengan segenap hati.” 

Calon penginjil (evangelis) berlutut, didoakan dengan 
penumpangan tangan  oleh Pendeta setempat atau 
Pendeta di dalam lingkungan GKIm yang ditunjuk Sinode 
GKIm (bagi Jemaat GKIm yang belum mempunyai 
Pendeta). 

 

B. Untuk Peneguhan Penatua 

Titah:  

Sejak zaman para rasul, gereja sudah mengangkat para 
penatua untuk melaksanakan tugas sebagai penilik 
gereja. Rasul Paulus berkata, ”Penatua-penatua yang 
baik kepemimpinannya patut dihormati dua kali lipat, 
terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah 
dan mengajar.” (1 Timotius 5:17 TB2). Ia juga berkata 
bahwa para penatua haruslah ”... orang-orang yang tak 
bercacat, yang mempunyai hanya satu istri (atau suami), 
yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat 
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dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak 
tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang 
pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, 
bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, 
tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, 
suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat 
menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang 
benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia 
sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan 
sanggup meyakinkan penentang-penentangnya.” (Titus 
1:6-9 TB2). 

Karena sistem pemerintahan gereja kita presbiterian, 
maka di dalam tugas pelayanan rohani bukan hanya ada 
pendeta dan penginjil (evangelis), tetapi Majelis Jemaat 
juga dapat mengangkat para penatua dari anggota 
jemaat, supaya bersama dengan pendeta dan penginjil 
(evangelis) melaksanakan tugas gerejawi, membina 
hidup rohani jemaat, dan mengembangkan berbagai 
kegiatan rohani. Tugas penatua pada hakekatnya 
membantu pendeta, dan di dalam perkataan dan tingkah 
lakunya menjadi teladan bagi jemaat. 

Pada hari ini selaku Hamba Tuhan, saya telah diberi 
mandat dari Majelis Jemaat setempat untuk 
melaksanakan peneguhan kepada Saudara, namun 
sebelumnya saya hendak menanyakan beberapa 
pertanyaan di bawah ini. Harap Saudara dapat memberi 
jawaban atau pernyataan di hadapan Allah dan jemaat-
Nya sesuai dengan pengakuan dan janji yang 
sebenarnya. 

Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara bersedia menunaikan tugas jabatan 
gerejawi ini dengan rajin dan tertib dan setia baik 
dalam tugas yang besar maupun kecil; dengan 
rendah hati, lemah lembut, dan panjang sabar, 
menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan 
memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai 
sejahtera? 

 Calon penatua menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 
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b. Apakah Saudara mau menjadi teladan bagi orang-
orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus, ”Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 
kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnian-
mu” (1 Timotius 4:12 TB2)? 

 Calon penatua menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 

c. Apakah Saudara bersedia tunduk pada Tata Gereja 
GKIm, dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur 
atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan 
perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Firman 
Tuhan, apakah Saudara mau dan rela 
mematuhinya?  

 Calon penatua menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 

Calon penatua berlutut, didoakan dengan penumpangan 
tangan (bagi penatua yang baru pertama kali menjabat) 
dipimpin oleh pendeta setempat, atau pendeta dalam 
lingkungan GKIm yang ditunjuk Sinode GKIm (bagi 
Jemaat GKIm yang belum mempunyai pendeta). 

 

C. Untuk Peneguhan Diaken   

Titah: 

Menurut catatan Kitab Kisah Para Rasul, pada 
permulaan gereja berhubung karena para rasul hendak 
memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Firman 
Tuhan, gereja memerlukan para diaken dengan tugas 
pelayanan sosial di dalam jemaat Tuhan. Kemudian 
tugas pelayanan diaken itu diperluas sehingga dapat 
melaksanakan pelayanan gerejawi lainnya. Oleh sebab 
itu jabatan diaken dianggap perlu sekali di dalam gereja 
Tuhan. 

Rasul Paulus berkata, ”Demikian juga diaken-diaken 
haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, 
jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan 
orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani 
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yang suci. Mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan 
dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak 
bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang 
terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan 
diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken 
haruslah suami dari satu istri (atau sebaliknya) dan 
mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 
Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh 
kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada 
Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.” 
(1 Timotius 3:8-13 TB2). 

Pada hari ini selaku Hamba Tuhan, saya telah diberi 
mandat dari Majelis Jemaat setempat untuk 
melaksanakan peneguhan kepada Saudara, namun 
sebelumnya saya hendak menanyakan beberapa 
pertanyaan di bawah ini. Harap Saudara dapat memberi 
jawaban atau pernyataan di hadapan Allah dan jemaat-
Nya sesuai dengan pengakuan dan janji yang 
sebenarnya. 

Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara bersedia menunaikan tugas jabatan 
gerejawi ini dengan rajin, tertib, dan setia baik dalam 
tugas yang besar maupun kecil; dengan rendah hati, 
lemah lembut, dan panjang sabar, menunjukkan 
kasih dalam hal saling membantu dan memelihara 
kesatuan Roh dalam ikatan damai sejahtera? 

 Calon diaken menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 

b. Apakah Saudara mau menjadi teladan bagi orang-
orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus, ”Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 
kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnian-
mu” (1 Timotius 4:12 TB2)? 

 Calon diaken menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 

c. Apakah Saudara bersedia tunduk pada Tata Gereja 
GKIm, dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur 
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atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan 
perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Firman 
Tuhan, apakah Saudara mau dan rela 
mematuhinya?  

 Calon diaken menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 

Calon diaken berlutut, didoakan dengan penumpangan 
tangan (bagi diaken yang baru pertama kali menjabat) 
dipimpin oleh pendeta setempat, atau pendeta dalam 
lingkungan GKIm yang ditunjuk Sinode GKIm (bagi 
Jemaat GKIm yang belum mempunyai pendeta). 

 

D. Untuk Pelantikan Pengurus Komisi 

Titah:  

Sesuai dengan kebutuhan, gereja dapat mengangkat 
orang-orang di antara anggota jemaat yang sanggup 
melaksanakan tugas panggilan dalam jemaat sebagai 
pengurus komisi. 

Pada hari ini selaku Hamba Tuhan, saya telah diberi 
mandat dari Majelis Jemaat setempat untuk 
melaksanakan pelantikan kepada Saudara, namun 
sebelumnya saya hendak menanyakan beberapa 
pertanyaan di bawah ini. Harap Saudara dapat memberi 
jawaban atau pernyataan di hadapan Allah dan jemaat-
Nya sesuai dengan pengakuan dan janji yang 
sebenarnya. 

Pertanyaan: 

a. Apakah Saudara bersedia melayani sesuai dengan 
karunia yang ada pada Saudara, dan taat pada 
pimpinan gereja? 

 Calon pengurus komisi menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

b. Apakah Saudara mau menjadi teladan bagi orang-
orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus, ”Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 
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kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam 
kemurnianmu” (1 Timotius 4:12 TB2)? 

 Calon pengurus komisi menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

c. Apakah Saudara bersedia tunduk pada Tata Gereja 
GKIm, dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur 
atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan 
perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Firman 
Tuhan, apakah Saudara mau dan rela 
mematuhinya?  

 Calon pengurus komisi menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

Calon pengurus komisi didoakan (tanpa penumpangan 
tangan) oleh Pendeta setempat, atau Pendeta dalam 
lingkungan GKIm yang ditunjuk Sinode GKIm (bagi 
Jemaat GKIm yang belum mempunyai Pendeta). 

3. Wakil Majelis Jemaat menyerahkan Piagam Peneguhan dan 
SK untuk Penginjil (Evangelis)/ Penatua/ Diaken. 

4. Selesai Peneguhan/ Pelantikan, jemaat dipersilakan berdiri 
untuk menyambut mereka yang berdiri berhadapan dengan 
jemaat. 

5. Pendeta berpesan pada jemaat: Rasul Paulus berkata, 
”Kami minta kepadamu, Saudara-saudara, supaya kamu 
menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, 
yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan 
supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam 
kasih karena pekerjaan mereka.” (1 Tesalonika 5:12-13 
TB2). 

6. Persembahan. 

7.  Doa Syafaat dan Doa Syukur. 

8. Doxology. 

9. Pengutusan dan Berkat. 

10. Amin. 

11. Saat Teduh. 
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4. Kebaktian Emeritasi Pendeta/ Penginjil (Evangelis) 

Selesai Pengakuan Iman Rasuli, dilaksanakan emeritasi oleh 
Pendeta yang ditunjuk Sinode GKIm: 

1. Calon Pendeta/ Penginjil (Evangelis) Emeritus dipanggil ke 
depan 

2. Sekretaris Umum Sinode GKIm membaca Surat Keputusan 
Emeritasi. 

3. Penyerahan SK Sinode GKIm kepada Wakil Majelis Jemaat 
dan Pendeta/ Penginjil (Evangelis) Emeritus. 

4. Pernyataan Emeritasi: 

Firman Tuhan berkata: ”Ingatlah akan pemimpin-pemimpin 
kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. 
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman 
mereka.” (Ibrani 13:7 TB2). 

Maka kita bersyukur kepada Tuhan dimana Tuhan telah 
memimpin Pendeta/ Penginjil (Evangelis) _______________ 
yang telah melayani dan menggembalakan GKIm Jemaat 
_____ selama ____ tahun. 

Kita merasakan teladan yang sangat indah, yang dapat 
dijadikan sebagai panutan para Hamba Tuhan lainnya agar 
dapat melayani Tuhan dengan setia dan penuh komitmen.  

Pendeta/ Penginjil (Evangelis) _____ yang dikasihi Tuhan 
Yesus, pada hari ini ________, tanggal ____________, saya 
selaku Hamba Tuhan yang diberikan mandat oleh Sinode 
GKIm menyatakan dan memberikan status sebagai Pendeta/ 
Penginjil (Evangelis) Emeritus GKIm dalam nama Allah 

Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 

5. Nyanyi Bersama. 

6. Pendeta/ Penginjil (Evangelis) Emeritus didampingi istri/ 
suami didoakan oleh para Pendeta di lingkungan Sinode 
GKIm.  Doa dipimpin oleh Pendeta pelaksana emeritasi. 

7. Penyerahan Piagam Emeritasi oleh Ketua Umum/ Ketua I/ 
Ketua II/ Ketua III Sinode GKIm. 

8. Penyerahan Kenang-kenangan dari Majelis Jemaat GKIm 
setempat. 
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9. Kesan dan Pesan dari Pendeta/ Penginjil (Evangelis) 
Emeritus. 

10. Kata Sambutan dari Majelis Jemaat GKIm dan BPS GKIm. 

11. Doxology. 

12. Pengutusan dan Berkat. 

13. Amin. 

14. Saat Teduh. 

15. Selesai; Pendeta/ Penginjil (Evangelis) Emeritus dipersilakan 
menuju ke depan pintu untuk menerima salam dari jemaat. 

 

5. Kebaktian Peneguhan BPS 

1. Saat Teduh. 

2. Panggilan Beribadah. 

3. Votum dan Salam. 

“Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara 
umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas Saudara 
sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 
Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus”. 

4. Gloria Patri. 

5. Doa Syukur. 

6. Pembacaan Alkitab. 

7. Nyanyi Bersama. 

8. Titah dan Pertanyaan: 

Saya mengundang Saudara yang terpilih sebagai anggota 
Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Immanuel tampil ke 
depan. 

Pada hari ini selaku Hamba Tuhan, saya telah diberi mandat 
dari Sidang Raya Sinode GKIm untuk melaksanakan 
upacara peneguhan kepada Saudara, namun sebelumnya 
saya hendak menanyakan beberapa pertanyaan di bawah 
ini. Harap Saudara dapat memberi jawaban atau pernyataan 



36
 

di hadapan Allah dan jemaat-Nya sesuai dengan pengakuan 
dan janji yang sebenarnya. 

a. Apakah Saudara bersedia menunaikan tugas pelayanan 
sebagai anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen 
Immanuel dengan setia dan penuh rasa tangung jawab 
di hadapan Allah dan jemaat-Nya? 

 Calon anggota BPS menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

b. Apakah Saudara bersedia menunaikan tugas pelayanan 
ini dengan menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan 
Sinode Gereja Kristen Immanuel dan Jemaat-jemaat 
yang bernaung di bawahnya? 

 Calon anggota BPS menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

c. Apakah Saudara bersedia untuk tunduk dan taat kepada 
Tata Gereja GKIm dan bila terdapat sesuatu yang perlu 
ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan 
perbuatan yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan, 
apakah Saudara bersedia mematuhinya? 

 Calon anggota BPS menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

9. Doa Peneguhan. 

10. Penyerahan Surat Keputusan Peneguhan. 

11. Penyambutan Jemaat. 

Pendeta berpesan: Rasul Paulus berkata, “Kami minta 
kepadamu, Saudara-saudara, supaya kamu menghormati 
mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin 
kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu 
sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena 
pekerjaan mereka.” (1 Tesalonika 5:12-13 TB2). 

12. Doxology. 

13. Pengutusan dan Berkat. 

14. Amin. 
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D. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN PERNIKAHAN GEREJAWI 

 

1. Kebaktian Penikahan 

Sebelum kebaktian dimulai, cincin kedua mempelai diletakkan di 
atas meja. Kedua mempelai dan kedua orang tua mereka 
diminta mempersiapkan diri untuk memasuki ruang kebaktian/ 
gedung. Setelah itu lonceng dibunyikan tanda Kebaktian 
Pemberkatan Nikah dimulai.  Pendeta membacakan nama 
mempelai dan orang tua mereka.  

1. Prosesi Versi 1: 

Orang tua kedua mempelai masuk ruang kebaktian lebih 
dulu, lalu berdiri di depan tempat duduk yang telah 
disediakan. Pendeta mengundang kedua mempelai masuk. 
Posisi mempelai pria di sebelah kanan, mempelai wanita di 
sebelah kiri dengan tangan mempelai pria menuntun 
mempelai wanita. Bila ada bridemaid/ penabur bunga atau 
yang membawa cincin, mereka harus ada di depan kedua 
mempelai. 

Pendeta mengundang hadirin berdiri menyambut kedua 
mempelai yang  diiringi oleh bridemaid masuk ruang 
kebaktian dengan iringan lagu. 

Prosesi Versi 2: 

Ibu dari kedua mempelai diundang ke depan, menyalakan 
lilin kiri dan kanan yang sudah tersedia.  Pendeta 
mengundang mempelai pria yang diapit oleh pendamping 
mempelai pria masuk ruang kebaktian, lalu menunggu di 
depan mimbar dengan iringan lagu yang telah dipilih. Posisi 
ayah yang mengapit mempelai wanita di sebelah kanan, 
dengan tangan menuntun mempelai wanita. Pendeta 
mengundang hadirin berdiri menyambut mempelai wanita 
yang diapit oleh ayahnya dan diiringi oleh bridemaid masuk 
ruang kebaktian dengan iringan lagu. 

Prosesi Versi 3: 

Pendeta mengundang kedua mempelai masuk ruang 
kebaktian, diikuti orang tua dari kedua mempelai.  Posisi 
mempelai pria di sebelah kanan, mempelai wanita di sebelah 
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kiri dengan tangan mempelai pria menuntun mempelai 
wanita.  

Pendeta mengundang hadirin berdiri menyambut kedua 
mempelai yang  diiringi oleh bridemaid masuk ruang 
kebaktian dengan iringan lagu. 

2. Votum dan Salam. 

3. Nyanyi Bersama. 

4. Doa Syukur. 

5. Pembacaan Alkitab. 

6. Paduan Suara. 

7. Khotbah. 

8. Pemberkatan Nikah: 

a. Pendeta mengundang kedua mempelai maju ke depan 
mimbar. 

b. Pendeta membacakan Titah Pemberkatan Nikah:  

Menurut iman Kristen, pernikahan bukan hanya 
merupakan dasar etika manusia saja, tetapi juga 
merupakan penyatuan di dalam hidup yang kudus.  
Tuhan Yesus berkata, ”... pada awal dunia, Allah 
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu 
laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi 
satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, 
melainkan satu.” (Markus 10:6-8 TB2). 

 Maka jelaslah bahwa makna pernikahan penting sekali, 
oleh karena itu patutlah diperhatikan dengan seksama: 

1. Hendaknya kalian berdua mengetahui dengan jelas 
bahwa pembentukan keluarga sebagai suami - istri 
itu bukan hanya menuntut kebahagiaan secara 
pribadi saja tetapi untuk menyatakan kemuliaan 
Tuhan di dalam jemaat Tuhan, masyarakat, dan 
bangsa. Di dalamnya terdapat tugas-tugas dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan. 

2. Hendaknya kalian berdua menghayati dengan 
sedalam-dalamnya bahwa penyatuan antara suami - 
istri ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam hukum 
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dan naungan-Nya. Oleh karena itu masing-masing 
harus menyatakan satu tekad bulat untuk saling 
mengasihi dan setia sampai akhir hayat sesuai 
dengan kebenaran yang diajarkan firman Tuhan. 
Dengan demikianlah baru dapat membina keluarga 
Kristen yang bahagia dan yang diberkati Tuhan. 

Oleh karena itu, sesuai dengan mandat yang telah 
diberikan oleh Majelis Jemaat kepada saya selaku 
Hamba Tuhan, pada hari ini di hadapan Allah dan 
jemaat-Nya, saya melaksanakan pemberkatan nikah 
untuk saudara berdua. Tetapi sebelumnya saya ingin  
saudara berdua masing-masing menyatakan janji dalam 
pemberkatan nikah yang kudus ini sebagai berikut: 

1. Mengikat janji: 

Pendeta bertanya kepada mempelai Pria: Saudara 
_________, sesuai dengan pernyataan/ jawaban 
yang tulus dan ikhlas, apakah Saudara mengaku di 
sini, di hadapan Allah dan Jemaat-Nya, bahwa 
Saudara menerima ___________ menjadi istrimu 
yang sah dan satu-satunya?  Bagaimana jawaban 
Saudara? 

Mempelai Pria menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 

Pendeta bertanya kepada mempelai Wanita: Saudari 
_________ sesuai dengan pernyataan/ jawaban 
yang tulus dan ikhlas, apakah Saudari mengaku di 
sini, di hadapan Allah dan Jemaat-Nya, bahwa 
Saudari menerima __________ menjadi suamimu 
yang sah dan satu-satunya?  Bagaimana jawaban 
Saudari? 

Mempelai Wanita menjawab, ”Ya, dengan segenap 
hati.” 

2. Saling mengucapkan janji: 

Janji Pernikahan Versi 1: 

Mempelai Pria: Saya _________, di hadapan Allah 
dan Jemaat-Nya menyatakan menerima engkau 
_________ menjadi istriku yang sah dan satu-
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satunya, dan berjanji menjadi suami yang beriman 
dan setia, tetap melayani engkau, pada waktu suka 
dan duka, kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, 
saya tetap mengasihi engkau, dan memelihara 
engkau, serta bersama-sama membina keluarga 
Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. 

Mempelai Wanita: Saya _________, di hadapan 
Allah dan Jemaat-Nya menyatakan menerima 
engkau _________ menjadi suamiku yang sah dan 
satu-satunya, dan berjanji menjadi istri yang beriman 
dan setia, tetap melayani engkau, pada waktu suka 
dan duka, kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, 
saya tetap mengasihi engkau, dan memelihara 
engkau, serta bersama-sama membina keluarga 
Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. 

Janji Pernikahan Versi 2: 

Mempelai pria: Demi nama Allah Bapa, Anak, dan 
Roh Kudus saya _________ mengambil engkau 
_________ sebagai istriku yang sah dan satu-
satunya.  Saya akan sungguh-sungguh 
mengasihimu, seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya.  
Saya akan mengasihimu dalam keadaan senang 
atau susah, berkelimpahan atau berkekurangan, 
sehat atau sakit, dan setia kepadamu sampai maut 
memisahkan kita.  Sesuai dengan ketetapan Allah 
saya berjanji. 

Mempelai wanita: Demi nama Allah Bapa, Anak, dan 
Roh Kudus saya _________ menerima engkau 
_________ sebagai suamiku yang sah dan satu-
satunya.  Saya akan sungguh-sungguh tunduk 
kepadamu, seperti saya tunduk kepada Kristus.  
Saya akan mengasihimu dalam keadaan senang 
atau susah, berkelimpahan atau berkekurangan, 
sehat atau sakit, dan setia kepadamu sampai maut 
memisahkan kita.  Sesuai dengan ketetapan Allah 
saya berjanji. 
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c. Pemasangan Cincin 

Pendeta berkata: Cincin ini adalah suatu tanda ikatan 
janji, yang menyatakan kalian berdua mulai hari ini 
terikat di dalam pernikahan yang berdasarkan iman dan 
kasih yang sempurna, dan tanpa berubah seperti bentuk 
cincin ini sampai akhir hayat.  

Kedua mempelai saling mengenakan cincin didahului 
oleh mempelai pria, dan dilanjutkan oleh mempelai 
wanita yang dipasang pada jari manis tangan kanan. 

d. Menerima berkat (kedua mempelai berlutut di tempat 
yang telah disediakan dengan saling berpegangan 
tangan). 

e.  Pengesahan Nikah 

Kedua mempelai saling berjabatan tangan. Pendeta 
menumpangkan tangannya ke atas tangan kedua 
mempelai. 

Pada hari ini tanggal _________ saya menyatakan 
Saudara _________ dan Saudari _________ sebagai 
suami - istri yang sah.  ”... apa yang telah dipersatukan 
Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Matius 19:6 
TB2).  Amin. 

f. Pembukaan cadar. 

g. Mempelai pria memberikan ciuman pada pipi/ dahi 
mempelai wanita. 

h. Kedua mempelai berbalik menghadap jemaat dan 
diperkenalkan untuk menerima sambutan. 

i. Bila ada penyalaan lilin, kedua mempelai dipersilakan 
menyalakan lilin sebagai tanda mereka bukan lagi dua, 
melainkan satu, dan juga menyatakan makna mereka 
berdua memancarkan sinar sebagai terang dunia. 

j.  Penandatanganan piagam nikah.  

k. Kedua mempelai lalu memberi persembahan sulung di 
tempat yang telah disediakan. 

l. Wakil Majelis Jemaat menyerahkan Alkitab kepada 
kedua mempelai, sambil berkata: Alkitab adalah dasar 
pernikahan dan kehidupan kalian berdua, maka 
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hendaknya kalian berdua berdiri teguh di atas dasar ini, 
bersama-sama membina keluarga Kristen yang 
memuliakan nama Tuhan Yesus. 

m. Kedua mempelai menuju orang tua/ wali untuk 
menyatakan rasa syukur dan terima kasih, pertama-tama 
kepada pihak mempelai pria, kemudian kepada pihak 
mempelai wanita.  

9. Doxology. 

10.  Pendeta memberi berkat dan kemudian jemaat dipersilakan 
duduk kembali (Kedua mempelai menghadap jemaat 
didampingi oleh masing-masing orang tua/ wali.  Orang tua 
mempelai pria di samping mempelai wanita, dan sebaliknya). 

11. Pendeta mempersilakan wakil keluarga memberikan kata 
sambutan, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Majelis 
jemaat.  

12.  Selesai; kedua mempelai dan orang tua mereka 
meninggalkan ruang kebaktian dengan diiringi lagu, untuk 
menerima ucapan selamat dari jemaat. 

 

2. Kebaktian Peneguhan Nikah Kembali secara Kristen  

Kebaktian Peneguhan Nikah Kembali secara Kristen adalah 
peneguhan nikah yang diselenggarakan bagi suami - istri yang 
sewaktu menikah belum percaya kepada Tuhan Yesus.  

Sebelum kebaktian dimulai, suami - istri diminta mempersiapkan 
diri untuk masuk ke ruang kebaktian/ gedung, setelah itu 
lonceng dibunyikan sebagai tanda kebaktian dimulai.  Pendeta 
membacakan nama suami - istri yang akan melangsungkan 
peneguhan nikah kembali, dan bila ada orang tua mereka 
dipersilakan masuk ruang kebaktian lebih dulu.  

1. Prosesi: Posisi mempelai wanita sebelah kanan dan 
mempelai pria sebelah kiri dengan tangan mempelai wanita 
menggandeng mempelai pria. Pendeta mengundang hadirin 
berdiri menyambut suami - istri memasuki ruang kebaktian 
dengan iringan lagu. 

2. Votum dan Salam.                                                                                                                                

3. Nyanyi Bersama.                                                                                                                          
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4. Doa Syukur. 

5. Pembacaan Alkitab. 

6. Nyanyi Bersama. 

7. Khotbah. 

8. Peneguhan Nikah Kembali: 

a. Pendeta mengundang suami - istri ke depan. 

b. Pendeta membacakan Titah Peneguhan Nikah Kembali: 

Menurut iman Kristen, pernikahan bukan hanya 
merupakan dasar etika manusia saja, tetapi juga 
merupakan penyatuan di dalam hidup yang kudus. 
Tuhan Yesus berkata, ”... pada awal dunia, Allah 
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu 
laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi 
satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, 
melainkan satu.” (Markus 10:6-8 TB2). 

 Maka jelaslah bahwa makna pernikahan penting sekali, 
oleh karena itu patutlah diperhatikan dengan seksama: 

1. Hendaknya Saudara berdua mengetahui dengan 
jelas bahwa pembentukan keluarga sebagai suami - 
istri itu bukan hanya menuntut kebahagiaan secara 
pribadi saja tetapi untuk menyatakan kemuliaan 
Tuhan di dalam jemaat Tuhan, masyarakat, dan 
bangsa. Di dalamnya terdapat tugas-tugas dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan. 

2. Hendaknya Saudara berdua menghayati dengan 
sedalam-dalamnya bahwa penyatuan antara suami - 
istri ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam hukum 
dan naungan-Nya. Oleh karena itu masing-masing 
harus menyatakan satu tekad bulat untuk saling 
mengasihi dan setia sampai akhir hayat sesuai 
dengan kebenaran yang diajarkan firman Tuhan. 
Dengan demikianlah baru dapat membina keluarga 
Kristen yang bahagia dan yang diberkati Tuhan. 

Oleh karena itu, sesuai dengan mandat yang telah 
diberikan oleh Majelis Jemaat kepada saya selaku 
Hamba Tuhan, pada hari ini di hadapan Allah dan 
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jemaat-Nya, saya akan melaksanakan peneguhan nikah 
kembali secara Kristen untuk Saudara berdua. Tetapi 
sebelumnya saya ingin Saudara berdua menyatakan 
janji dalam peneguhan nikah kembali ini sebagai berikut: 

a. Apakah Saudara berdua mengakui bahwa 
pernikahan itu ditetapkan Allah, dan harus dihormati 
dan dijunjung tinggi dengan sepenuh hati dan 
sungguh-sungguh? 

 Suami - istri serentak menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

b. Apakah Saudara berdua bersedia dengan setia tetap 
mempertahankan hubungan suami - istri sampai 
akhir hayat, tanpa menyesali satu dengan yang lain, 
serta bertanggung jawab atas ikatan janji ini karena 
”... apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh 
diceraikan manusia” (Matius 19:6 TB2)? 

 Suami - istri serentak menjawab, ”Ya, dengan 
segenap hati.” 

Pendeta berkata: Kiranya pernyataan Saudara berdua 
dapat dipegang teguh di hadapan Tuhan dan jemaat-
Nya. 

c. Peneguhan Nikah Kembali. 

Suami - istri saling berjabatan tangan. Pendeta 
menumpangkan tangannya ke atas tangan suami - istri, 
lalu berkata, ”Pada hari ini tanggal _________, dalam 
nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,  saya 
menyatakan Saudara _________ dan Saudari 
_________ adalah pasangan suami - istri yang sah di 
dalam Tuhan.  Tetaplah setia pada komitmen Saudara 
berdua, karena “… apa yang telah dipersatukan Allah 
tidak boleh diceraikan manusia.” (Matius 19:6 TB2).  
Amin. 

Wakil Majelis Jemaat menyerahkan Alkitab kepada 
suami - istri, sambil berkata: Alkitab adalah dasar 
pernikahan dan kehidupan Saudara berdua, maka 
hendaknya Saudara berdua berdiri teguh di atas dasar 
ini, bersama-sama membina keluarga Kristen yang 
memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus.  
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d. Suami - istri memberikan persembahan syukur 

e. Suami - istri menandatangani pernyataan nikah, yang 
ditanda-tangani juga oleh Pendeta. 

f. Kata Sambutan dari wakil Majelis Jemaat. 

9. Doxology. 

10. Berkat. 

11. Pendeta mempersilakan wakil Majelis Jemaat memberikan 
kata sambutan.  

12. Selesai; Pendeta mengumumkan bahwa suami - istri akan 
menuju ke depan pintu.  Hadirin dipersilahkan berdiri dan 
meninggalkan ruang kebaktian/ gedung dengan memberikan 
salam kepada suami - istri. 

 

E. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN SYUKUR/                       
KELUARGA/ IN MEMORIAL 

 

Hadirin diminta dengan hormat tidak berbicara pada waktu kebaktian 
berlangsung.  

1. Saat Teduh. 

2. Pembacaan Alkitab. 

3. Nyanyi bersama. 

4. Doa. 

5. Khotbah. 

6. Nyanyi Bersama. 

7. Kesaksian. 

8. Nyanyi Bersama. 

9. Doa Syukur. 

10. Saat Teduh. 

11. Selesai. 
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F. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN KEDUKAAN 

 

1. Kebaktian Penutupan Peti 

Hadirin diminta untuk tenang selama kebaktian berlangsung.  

1. Saat Teduh. 

2. Pembacaan Alkitab. 

3. Nyanyi Bersama/ Paduan Suara. 

4. Doa. 

5. Khotbah. 

6. Nyanyi Bersama. 

7. Riwayat Singkat. 

8. Berkat.                       

9. Pengumuman: 

- Tanggal dan waktu Kebaktian Penghiburan 

- Tanggal dan waktu Kebaktian Pemberangkatan Jenazah 
dan Pemakaman/ Kremasi  

10. Pemberian minyak wangi sebagai penghargaan dan tanda 
kasih. 

11. Penutupan Peti.  

12. Selesai. 

 

2. Kebaktian Penghiburan 

Hadirin diminta untuk tenang selama kebaktian berlangsung.  

1. Saat Teduh. 

2. Pembacaan Alkitab. 

3. Nyanyi Bersama/ Paduan Suara. 

4. Doa. 

5. Khotbah. 

6. Nyanyi Bersama.  

7. Ucapan Terima Kasih (malam terakhir). 

8. Berkat.                       
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9. Pengumuman. 

10. Selesai 

 

9. Kebaktian Pemberangkatan Jenazah  

Hadirin diminta untuk tenang selama kebaktian berlangsung.  

1. Saat Teduh. 

2. Pembacaan Alkitab. 

3. Nyanyi Bersama/ Paduan Suara. 

4. Doa. 

5. Khotbah 

6. Nyanyi Bersama. 

7. Kata Sambutan dari Wakil Keluarga.  

8. Nyanyi Bersama.    

9. Berkat.   

10. Pengumuman/ Ucapan Terima Kasih. 

11. Selesai.                     

 

4. Kebaktian Pemakaman/ Kremasi 

Untuk Kebaktian Pemakaman, peti jenazah sementara 
diletakkan di atas liang kubur, lalu keluarga diminta berkumpul 
untuk foto bersama, setelah itu kebaktian dimulai. 

Untuk Kebaktian Kremasi, peti jenazah diletakkan di atas kereta 
yang beroda lalu keluarga diminta berkumpul untuk foto 
bersama, setelah itu kebaktian dimulai. 

1. Saat Teduh. 

2. Nyanyi Bersama. 

3. Doa. 

4. Pembacaan Alkitab. 

5. Pendeta/ Penginjil (Evangelis) berkata: 

a. Untuk orang dewasa: 

Almarhum/ almarhumah __________ hidup di dalam 
dunia ini selama ________ tahun dan sekarang beliau 
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telah mengakhiri perjalanan hidupnya. Sesuai dengan 
firman Tuhan, kita memakamkan/ kremasikan 
jenazahnya, sebagaimana firman Tuhan menyatakan 
(Pendeta/ Penginjil [Evangelis] mengambil tanah dan 
menaburkannya) ”... debu kembali menjadi tanah seperti 
semula dan roh kembali kepada Allah yang 
mengaruniakannya.” (Pengkhotbah 12:7). 

”Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam 
Tuhan, sejak sekarang ini. ’Sungguh’ kata Roh, ’supaya 
mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena 
segala perbuatan mereka meyertai mereka.’” (Wahyu 
14:13 TB2).  Amin. 

b. Untuk anak-anak: 

Tuhan telah membawa roh dan jiwa dari _________ 
(nama), anak yang kita kasihi, kembali ke dalam 
pangkuan-Nya. Sesungguhnya kasih-Nya itu melampaui 
apa yang kita rencanakan dan pikirkan.  Sekarang kita 
mengembalikan jenazah anak ini ke dalam tanah/ 
kremasikan jenazah anak ini, sebagaimana firman 
Tuhan menyatakan (Pendeta/ Penginjil [Evangelis] 
mengambil tanah dan menaburkannya) ”... debu kembali 
menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada 
Allah yang mengaruniakannya.” (Pengkhotbah 12:7).  
Kita mempunyai keyakinan pada hari kedatangan Tuhan 
Yesus yang kedua kalinya itu, anak ini akan dibangkitkan 
oleh Tuhan.  Amin. 

6. Doa Syafaat. 

7. Nyanyi bersama. 

8. Berkat. 

9. Pengumuman. 

10. a.  Pemakaman:  Peti  diturunkan,  lalu  diadakan 
penaburan  
bunga. 

 b.  Kremasi:   Penaburan  bunga,   lalu  peti  dimasukkan  ke  
      krematorium.  

11. Selesai. 
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G. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN PENAHBISAN/   
PERESMIAN GEDUNG 

 

1. Kebaktian Peletakan Batu Pertama 

Jemaat berkumpul di tempat pembangunan gedung, sementara 
peralatan (serok dan batu kali atau batu bata dipersiapkan).  
Penatua mengajak jemaat memulai kebaktian. 

1. Saat Teduh. 

2. Nyanyi Bersama. 

3. Doa. 

4. Pembacaan Alkitab. 

5. Khotbah. 

6. Nyanyi Bersama 

7. Pendeta membacakan titah: 

a. Gedung Gereja: 

Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita 
meletakkan batu alas untuk rumah Allah yang hidup. 
Pemazmur berkata, ”Betapa disenangi tempat 
kediaman-Mu, ya TUHAN semesta alam!  Jiwaku hancur 
karena merindukan pelataran-pelataran TUHAN; hatiku 
dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.” 
(Mazmur 84:2-3).  

Rumah ini akan menjadi tempat untuk beribadah, tempat 
Injil diberitakan, dan tempat untuk saling mengasihi serta 
saling menumbuhkan.  Amin. 

b. Gedung Sekolah: 

Sekolah merupakan tempat pendidikan dan pembinaan; 
bahkan juga merupakan tempat pemberitaan Injil Tuhan.  
Pada hari ini kita meletakkan batu pertama untuk gedung 
sekolah ini, dengan harapan semoga tempat ini dapat 
menghasilkan generasi yang berdedikasi bagi nusa dan 
bangsa, serta Gereja dan Kerajaan Allah, seperti yang 
dikatakan Firman Tuhan, ”Takut akan TUHAN adalah 
permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 
hikmat dan didikan” (Amsal 1:7).  Amin. 
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c. Gedung lainnya: 

Pada hari ini kita meletakkan batu pertama untuk 
bangunan ini. Semoga tempat ini dapat menjadi tempat 
yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingatlah apa yang 
dikatakan pemazmur, ”Bukan kepada kami, ya TUHAN, 
bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri 
kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu” 
(Mazmur 115:1).  Amin. 

 Pada waktu peletakan batu, pendeta mengatakan:  

Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya 
meletakkan batu alas untuk bangunan ini.  Kiranya 
bangunan ini menjadi berkat bagi banyak orang.  Segala 
kemuliaan bagi nama Allah Bapa kita yang berada di dalam 
surga.  Amin. 

 Setelah itu pendeta meletakkan sebuah batu di tempat yang 
tersedia. Ketua Majelis Jemaat dan ketua panitia beserta 
dengan beberapa anggota yang ditetapkan lalu ikut dalam 
peletakan batu. 

8. Doa Syukur. 

9. Nyanyi Bersama. 

10. Berkat. 

11. Kata Sambutan. 

12. Selesai. 

 

2. Kebaktian Penahbisan/ Peresmian Gedung Gereja/ Sekolah/ 
Gedung lainnya 

a. Di Luar Gedung  

Pemimpin acara, panitia, anggota Majelis Jemaat, dan para 
undangan dikumpulkan di depan pintu gedung. Setelah 
lonceng dibunyikan pemimpin acara mengumumkan upacara 
peresmian gedung dimulai. 

1. Saat Teduh. 

2. Nyanyi Bersama. 

3. Doa. 

4. Bacaan Bertanggapan: 
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Pemimpin: Untuk memperluas Kerajaan Allah, supaya 
setiap orang menguduskan nama-Mu, dan 
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. 

Jemaat: Kami dengan hati yang tulus dan ikhlas 
mempersembahkan gedung yang baru ini. 

Pemimpin: Untuk orang-orang yang berdosa, supaya 
bertobat dan menerima keselamatan Tuhan, 
supaya dapat beribadah kepada Allah dalam 
Roh dan Kebenaran, memberitakan Injil dan 
membangun Tubuh Kristus. 

Jemaat: Kami dengan hati yang tulus dan ikhlas 
mempersembahkan gedung yang baru ini. 

Pemimpin: Untuk menempuh kehidupan yang suci di 
dalam keluarga Kristen, menghasilkan buah 
Roh Kudus, dan memuliakan nama Tuhan. 

Jemaat: Kami dengan hati yang tulus dan ikhlas 
mempersembahkan gedung yang baru ini. 

5. Nyanyi Bersama. 

6. Pemimpin acara mempersilakan seorang pemimpin 
gereja membuka selubung prasasti lalu mengundang 
seorang pemimpin gereja lain untuk menggunting pita di 
depan pintu dan menyerahkan kunci kepada pendeta/ 
penatua untuk membuka pintu gedung. 

7. Pendeta menahbiskan/ meresmikan gedung: 

Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya 
menahbiskan/ meresmikan gedung yang baru ini, 
dikuduskan untuk Allah sebagai __________ (gedung 
gereja/ sekolah/ pastori/ kantor/ dll) untuk kemuliaan 
nama Tuhan.  Amin. 

8. Selesai peresmian gedung, jemaat dipersilakan 
memasuki ruangan. 
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b. Di dalam Gedung:  

Lonceng dibunyikan tanda kebaktian akan dimulai. 

1. Prosesi. 

2. Votum dan Salam:  

“Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara 
umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas 
Saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari 
Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus”. 

3. Nyanyi Bersama. 

4. Doa Syukur. 

5. Gloria Patri. 

6. Nyanyi Bersama. 

7. Bacaan Bertanggapan. 

8. Nyanyi Bersama/ Paduan Suara. 

9. Khotbah. 

10. Pengakuan Iman Rasuli. 

11. Nyanyi Bersama. 

12. Pembacaan Sejarah.  

13. Doxology. 

14. Berkat. 

15. Amin. 

16. Kata Sambutan: 

- Ketua Majelis Jemaat/ Panitia Pembangunan 

- Badan Pekerja Sinode GKIm 

17. Selesai. 
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H. LITURGI LENGKAP KEBAKTIAN PEMBUKAAN                            
DAN HUT GEREJA      

 

1. Kebaktian Pembukaan, Peningkatan Status, dan Penerima-
an Jemaat Masuk GKIm 

Lonceng dibunyikan tanda kebaktian akan dimulai. 

1. Prosesi.  

2. Votum dan Salam:  

“Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara 
umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas Saudara 
sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 
Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus”. 

3. Nyanyi Bersama. 

4. Doa Syukur. 

5. Gloria Patri. 

6. Nyanyi Bersama. 

7. Bacaan Bertanggapan. 

8. Nyanyi Bersama/ Paduan Suara. 

9. Khotbah. 

10. Pengakuan Iman Rasuli. 

11. Persembahan: Nyanyi dan Doa. 

12. Pembukaan, Peningkatan Status, dan Penerimaan Jemaat 
Masuk GKIm: 

a. Pembentukan Badan Pengurus Cabang Gereja/ Bajem, 
atau Pembentukan Majelis Jemaat dengan Peneguhan 
Penatua/ Diaken. 

b. Serah terima buku anggota jemaat dan aset jemaat 
secara simbolis. 

c. Pembacaan Sejarah Gereja. 

d. Pembacaan Surat Keputusan.  
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e. Pembacaan Titah: 

 Titah Pembukaan Cabang Gereja/ Peningkatan 
Status Cabang Gereja/ Bajem: 

Puji syukur kepada Tuhan, hari ini merupakan hari 
yang patut diperingati, karena pada hari ini Gereja 
Kristen Immanuel Jemaat  ____________ membuka 
Cabang Gereja/ mendewasakan Cabang Gereja 
menjadi Bakal Jemaat/ Bakal Jemaat menjadi 
Jemaat, serta membentuk Badan Pengurus Cabang 
Gereja/ Bajem/ Majelis Jemaat. Semoga pembukaan 
Cabang Gereja/ Pendewasaan Cabang Gereja 
menjadi Bakal Jemaat/ Pendewasaan Bakal Jemaat 
menjadi Jemaat, menjadi titik awal pertumbuhan dan 
perkembangan kehidupan iman dan rohani jemaat 
Tuhan, sehingga pada waktu yang akan datang, 
lebih bersehati, dan bersama-sama memperluas Injil 
Kerajaan Allah sampai pada hari kedatangan-Nya. 

Pernyataan Pembukaan/ Pendewasaan: 

Pada hari ini, tanggal __________ saya atas nama 
Badan Pekerja Sinode GKIm/ Majelis Gereja Kristen 
Immanuel Jemaat _________ menyatakan Cabang 
Gereja ________ dibuka menjadi Cabang Gereja 
GKIm Jemaat __________/ Cabang Gereja 
_____________ ditingkatkan statusnya menjadi 
Bakal Jemaat _________/ Bakal Jemaat 
_____________ didewasakan menjadi Gereja 
Kristen Immanuel Jemaat __________. Semoga 
segala kemuliaan dan kehormatan bagi nama Allah 
Bapa kita yang berada di dalam surga. Amin. 

 Titah penerimaan Jemaat masuk GKIm: 

Sesuai dengan Tata Gereja GKIm yang 
memungkinkan untuk menerima jemaat-jemaat yang 
ingin bergabung dalam Sinode GKIm, maka setelah 
melalui prosedur penerimaan, jemaat yang ingin 
bergabung dapat diterima sebagai Jemaat GKIm 
sehingga dapat bekerja sama dan bersekutu dengan 
jemaat-jemaat dalam lingkungan Sinode GKIm. 
Maka pada hari ini kami menerima baik status dan 
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seluruh jajaran majelis jemaat dan anggota jemaat 
menjadi Jemaat GKIm. Kiranya Tuhan memberkati 
pelayanan kita bersama. 

Pernyataan Penerimaan Jemaat: 

Pada hari ini tanggal ________________ saya 
menyatakan Jemaat __________ diterima menjadi 
GKIm Jemaat_________. Kiranya segala kemuliaan 
bagi nama Allah Bapa kita yang berada di dalam 
surga.  Amin. 

f. Penyerahan Surat Keputusan Pembukaan/ Peningkatan 
Status dan Tata Gereja GKIm. 

g. Penyerahan Alkitab dan Perangkat Sakramen. 

13. Doxology. 

14. Berkat. 

15. Amin. 

16. Kata Sambutan: 

- Ketua Majelis Jemaat/ Panitia 

- Badan Pekerja Sinode GKIm 

 17. Selesai 

 

2. Kebaktian HUT Gereja  

Lonceng dibunyikan tanda kebaktian akan dimulai. 

1. Prosesi. 

2. Votum dan Salam:  

“Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara 
umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara 
sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 
Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan 
Roh Kudus”. 

3. Nyanyi Bersama. 

4. Doa Syukur. 

5. Gloria Patri. 
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6. Nyanyi Bersama. 

7. Bacaan Bertanggapan. 

8. Nyanyi Bersama/ Paduan Suara. 

9. Khotbah. 

10. Pengakuan Iman Rasuli. 

11. Persembahan: Nyanyi dan Doa. 

12. Doxology. 

13. Berkat. 

14. Amin. 

15. Perayaan HUT Gereja. 
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FORMULASI DOA DAN PENUMPANGAN 
TANGAN DALAM IBADAH  

 

1. Baptisan Kudus Dewasa  

__________ (nama), saya membaptiskan engkau dalam nama 
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.  Amin. 

 

2. Baptisan Kudus Anak 

__________ (nama anak), saya membaptiskan engkau dalam 
nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.  Amin. 

 

3. Sidi 

__________ (nama), berdasarkan Baptisan Kudus Anak yang 
telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di 
hadapan jemaat, maka saya meneguhkan engkau, dalam nama 
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.  Amin. 

 

4. Penahbisan/ Peneguhan Pendeta 

Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya 
menahbiskan/ meneguhkan engkau supaya dapat menunaikan 
tugas sebagai seorang gembala yang baik dan setia di dalam 
perkara yang besar maupun kecil, memiliki jiwa seorang hamba, 
bukan dilayani melainkan untuk melayani, dan untuk menjadi 
teladan bagi banyak orang.  Amin. 

 

5. Peneguhan Penginjil (Evangelis) 

__________ (nama), dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai 
Penginjil (Evangelis).  Kiranya dengan pertolongan Tuhan, 
engkau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai 
seorang hamba Tuhan yang dapat bekerja sama dengan rekan-
rekan sekerja.  Janganlah engkau berbuat seolah-olah engkau 
mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, 
tetapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba 
Allah.  Amin. 
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6. Peneguhan Penatua/ Diaken 

__________ (nama), dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai 
Penatua/ Diaken.   Kiranya dengan pertolongan Tuhan, engkau 
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai 
seorang pelayan, yang dapat bekerja sama dengan Hamba 
Tuhan dan rekan-rekan sekerja.  Janganlah engkau berbuat 
seolah-olah engkau mau memerintah atas mereka yang 
dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah engkau menjadi 
teladan bagi kawanan domba Allah.  Amin. 

 

7. Pelantikan Pengurus Komisi 

Bapa yang berada di dalam surga, kami saat ini berdoa untuk 
Saudara - Saudari yang bersedia menjabat sebagai Pengurus 
Komisi, kiranya Tuhan memberi kekuatan, hikmat, dan kuasa 
Roh Kudus agar dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab 
dengan setia, dapat bekerja sama antar rekan, dan dengan 
Majelis Jemaat demi kemuliaan nama Tuhan.  Amin. 

 

8. Pemberkatan Nikah 

Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya 
memberkati kalian berdua sebagai pasangan suami - istri yang 
saling mengasihi dan bersehati untuk membentuk keluarga 
Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan 
mengaruniakan kepada kalian berdua hikmat, kekuatan, dan 
kesehatan untuk menghadapi tantangan iman dan tantangan 
dunia. Kiranya Tuhan mengaruniakan kalian berdua keturunan 
yang beribadah kepada Tuhan.  Amin. 

 

9. Peneguhan Nikah Kembali secara Kristen 

Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya 
meneguhkan kalian berdua yang sudah menjadi suami - istri di 
dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan, tetap 
menjunjung tinggi kesucian pernikahan yang telah diamanatkan 
Firman Tuhan.  Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dan cucu-
cucu kalian berdua menjadi keluarga yang memuliakan nama 
Tuhan.  Amin. 
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CATATAN 
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