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PENEGUHAN SIDI 
PF Jemaat hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah 

meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan 
sebagai warga sidi gereja. 

  
  Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya, 

yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa 
iman dan bertanggung-jawab penuh dalam tugas panggilan dan 
pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar 
dan dibina, tentang pokok-pokok  iman Kristen yang berpusat pada 
Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab serta pemahaman 
kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian 
Barat. Diyakini, bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus 
secara pribadi; dan sekarang  akan mengaku iman kepada-Nya 
sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi 
yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan 
membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka 
dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu 
merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota 
tubuh-Nya, yakni Jemaat. 

 
DOA PENGUATAN 
PF Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan 

janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa: 
  
 Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu 

kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak  sanggup 
berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, 
dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang 
tiada putusnya; sehingga kami angkatan demi angkatan dapat 
menghayati apa yang diartikan dengan Baptisan Kudus yang kami 
terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya; 
baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan 
pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong  untuk berpegang 
teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia 
keselamatan. Putera-Mu, Yesus, telah mengorbankan diri-Nya bagi 
kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau 
mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami, Engkau ampuni, 
dan hidup kami, Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena 



menang atas maut. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, utuslah Roh 
Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan 
mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya 
dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut 
Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita: penuh 
iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan  
kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus 
telah menjadi Juruselamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang 
Esa, kekal selama-lamanya. Amin. 

 
PENGAKUAN DAN JANJI 
PF Kami mengundang  saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi 

untuk mengaku iman dan janjinya, dengan menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut: 

Pertama:  Apakah saudara percaya kepada Allah Tri Tunggal: Bapa, 
Pencipta langit, bumi dan segala isinya; Yesus Kristus. Tuhan 
dan Juruselamat yang telah menebus dan menyelamatkan 
saudara dari dosa dan maut; serta Roh Kudus, Penolong dan 
Pemimpin saudara dalam kebenaran baru sesuai kehendak 
Allah? 

 
Kedua: Apakah saudara mengaku, bahwa Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru adalah Kitab Suci yang bertuliskan Firman 
Allah, yang menyampaikan Perjanjian Anugerah Allah kepada 
saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga 
saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya 
siang dan malam? 

 
Ketiga: Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai 

warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia 
berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang 
berlaku serta membuang segala kepercayaan lain; melawan 
segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan 
setia di dunia ini, serta turut membangun Jemaat dalam kasih 
sesuai karunia yang saudara miliki? 

  
PF Di hadapan Allah dan dengan disaksikan Umat-Nya, apakah 

jawabmu? 
 Saudara AGUS SUBAGIYO  (berdiri) 

 
   “YA DENGAN SEGENAP HATIKU” 
  

PF Tuhan mendengar dan menguatkan Saudara. 



PENGAKUAN IMAN  (Jemaat  berdiri  &  mengucapkan  Pengakuan  Iman  Rasuli) 
PF Mari berdiri untuk mengaku iman menurut iman pengakuan rasuli 

sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji para calon sidi baru. 
      Dengan hati dan mulut, masing– masing berkata; 

 Aku pecaya....      Duduk 
 

NYANYIAN UMAT   KJ. 305 : 1- 2  “KU MENGASIHI YESUS, TUHANKU” 

2.  "Ku mengasihi Yesus, Penebus: 

olehNya Taurat tak mengutuk lagi; 
lunaslah sudah utang yang ditagih; 
dosa dihapus darah Yang Kudus. 

 
                (PF turun dari mimbar) 

PENEGUHAN 
PF Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen 

Baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji yang telah 
dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus, sebagai warga Gereja Protestan di 
Indonesia bagian Barat, yang dewasa secara iman. 

  
 Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam 

Sakramen Perjamuan, dan mengingatkan kembali akan tanggung 
jawab penuh saudara, dalam rangka pembangunan Tubuh Kristus. 

  
PENUMPANGAN TANGAN 

 
.........................  sidi baru berlutut ……………………. 

.........................umat berdiri  .............................. 
  

PF Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu; lakukanlah 
tanggungjawabmu dan terimalah berkat Tuhan: 

  
 Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yang telah memanggil kamu 

dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, 
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan 
kamu dengan kuasa Roh Kudus. 
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 A      -      min. 

        (duduk) 
 

———— PF mengangkat warga Sidi baru ———— 
 

————— penyerahan Alkitab dan Surat  Sidi ————— 
 

 
PERKENALAN 
PF Sambutlah Saudara-saudara ini sebagai warga Sidi Gereja, yang 

telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan 
Tubuh Kristus. 

        
(PF kembali ke mimbar) 

  

 

 

 

 


