
PENEGUHAN PELAYAN PELKAT PA dan PT 

PF. :   Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melaksanakan peneguhan saudara-saudara 

ini sebagai Pelayan Kategorial Persekutuan Anak (PA) dan Persekutuan Teruna (PT). 

Dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja : 

1. TENTANG GEREJA DAN MISINYA 

Bahwa sejak semula, Allah menunjukkan rahmatNya kepada bangsa-bangsa lain, 

dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namaNya 

untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. (Kisah 15 : 14, 1 

Petrus 2 : 9). Dan Ia kehendaki agar jemaatNya itu diperlengkapi bagi pekerjaan 

pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. (Efesus 4 : 12). 

 

2. TENTANG PELAYANAN KATEGORIAL 

Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut 

mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai 

tugas yang sama karena masing-masing anggota adalah dengan karunianya sendiri 

(Roma 12 : 4, 6a). Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus 

menurut kehendak-Nya (I Kor. 12 : 11b). Pelayan Kategorial Persekutuan Anak (PA) 

dan Persekutuan Teruna (PT) adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus 

sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. 

 

3. TENTANG TUGAS PELAYAN KATEGORIAL 

Pelayan Kategorial Persekutuan Anak (PA) dan Persekutuan Teruna (PT) dipilih 

untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia 

yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. 

Pelayan Kategorial Persekutuan Anak (PA) dan Pelayan Kategorial Persekutuan 

Teruna (PT) adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat (Diaken, Penatua 

dan Pendeta) melaksanakan tugas  memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan 

pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pelayan Kategorial harus melaksanakan 

tugas pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul 

Paulus katakan “Siapa yang memberi Pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan 

rajin” (Roma 12:8). 

 

AMANAT  

Kepada saudara yang telah dipilih sebagai  Pelayan Kategorial Persekutuan Anak 

(PA) dan Persekutuan Teruna (PT), dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut: 

- Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya 

mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu 

teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh 

dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu (Titus 2 : 

7,8). 

 

- Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri 

dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil 

(Filipi 1 : 27). 



DOA PENGUATAN 

PF : Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, 

mari berdoa : 

 Ya Allah yang Mahakuasa dan kekal, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu 

mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam 

pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh 

Firman dan Roh Kudus-Mu agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan 

pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan 

mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh 

Kristus. Amin.  

 

PENGAKUAN DAN JANJI 

PF : Saudara-saudara dipersilakan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan 

janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 

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

telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan 

ini? 

2. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai  Pelayan 

Kategorial Persekutuan Anak (PA) dan Persekutuan Teruna (PT) dengan 

setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci 

serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu 

dengan kemampuan yang saudara miliki? 

3. Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan dan 

memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi 

pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus 

Kristus dan peraturan Gereja, serta bersedia ditegor dan dikenai sanksi dan 

disiplin Gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? 

 

PF :  Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan Jemaat-Nya sebagai saksi? 

1. Sdri. EXIST IN EXIST 
2. Sdri. CHYNTIA VITA DEWANA PATATTAN 
3. Sdri. CHRISTINA WANDA 
4. Sdr. CLAUDIO CANDY VALLENT 
5. Sdr. FILIPPO EGILIANO PATTY 
6. Sdri. LAURAN ANGELIKA MANULLANG 
7. Ny. OLGA SAMPOUW 
8. Sdri. PRISKILLA THERESIA T MUSTAMU 
9. Sdr. ZAKHARIA GEORGE ABILIO 

 

 

Pelayan :  Ya, dengan segenap hatiku. 

PF  : Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara 

 

 



PENGAKUAN IMAN 

PF : Jemaat, silakan berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan 

tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 

 Dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing berkata : 

PF & J : Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, Khalik langit dan 

bumi........................... 

 (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 pengakuan dan janji saudara-saudara maka kami meneguhkan 

saudara-saudara sebagai Pelayan Kategorial Persekutuan Anak (PA) dan 

Persektuan Teruna (PT) GPIB Jemaat Gideon Kelapadua Depok di dalam nama 

Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 

(calon Pelayan PA/PT berlutut) 

 

PENUMPANGAN TANGAN 

PF : Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu; laksanakan tugas pelayananmu 

dengan setia dan terimalah berkat Tuhan: 

 Allah Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus 

Kristus kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh 

Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala 

yang baik dan berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan 

sampai selama-lamanya. 

Jemaat menyanyi : KJ 478c “AMIN” 

 

 

 

(Pelayan Kategorial ditegakkan) 

 

 



PENYERAHAN PELAYAN KATEGORIAL KEPADA JEMAAT 

PF : Jemaat sambutlah para Pelayan Kategorial Persekutuan Anak (PA) dan 

Persekutuan Teruna (PT) ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan 

bekerja di antara kamu yang akan membina, mengajar dan memperlengkapi 

kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah 

mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka serta hiduplah selalu dalam damai 

seorang dengan yang lain. (I Tesalonika 5 : 12-13) 

      Jemaat : Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. 

(PF. Kembali ke mimbar) 


