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Keb. III Pelantikan Guru Sekolah Minggu
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Marilah kita memasuki Kebaktian Minggu ke dua pada
bulan keluarga saat ini dengan kesadaran tentang
panggilan Tuhan komunitas orang percaya untuk
mendidik generasi muda pewaris kehidupan.
Jmt : dan janganlah lupa akan firman Tuhan mengatakan
“Berbahagialah setiap orang yang takut akan
TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya!” (Mazmur 128 : 1)
Pnt : Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri dan
memuliakan Tuhan! Sebab kehadiran-Nya yang selalu
mendatangkan sukacita dan kebaikan menjadikan
alasan kita memuliakan nama-Nya.
HALELUYA! PUJILAH!
KJ. 1:1, 2
Refrein: (bersama)
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!
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(Kaum Bapak)
1. Langit, buana, semesta patut memuji kuasa-Nya,
kar’na berkat-Nya tak henti limpah kasih-Nya tak terperi
Refrein.
(Kaum Ibu)
2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!
Refrein.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaanNya untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
Jmt : dan menyertai saudara juga!
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Keteladanan adalah kunci pendidikan disepanjang masa.
Untuk itulah rasul Paulus menasehatkan anak-anak
rohaninya
untuk
mengikut
teladannya
dan
memperhatikan orang yang hidup dalam keteladanan
yang serupa. Pertanyaannya kini :
sudahkah kita
memberikan keteladanan hidup yang menolong anakanak untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan?
KELUARGA HIDUP INDAH
PKJ 289 : 1, 4
(Kaum Bapak)
Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya.
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Refrein :
T'rima kasih pada-Mu, Tuhan, Kau bimbing kami selamanya.
Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu.
(Kaum Ibu)
Ya Roh Kudus, bimbing kami, agar s'lalu bersama-Mu.
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa, menaikkan doa pengakuan Dosa)
JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU
PKJ. 39 : 1, 2
1. Jikalau Tuhan tidak menebusku
dan Tuhan tidak mengampuniku
hidupku berbeban dan dosaku berat!
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
2. Jikalau Tuhan tidak menjagaku
dan tak menuntun, tak memimpinku,
hidupku tak tentu dan langkahku sesat.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang
memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut.” (Roma 8:1-2).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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KAULAH YA TUHAN SURYA HIDUPKU
KJ. 405 : 2, 3
2. Kaulah Hikmatku, Firman hidupku;
Kau besertaku dan ‘ku serta-Mu.
Engkau Bapaku, aku anak-Mu;
dengan-Mu, Tuhan, ‘ku satu penuh.

(jemaat saling memberi salam sambil berkata:
Damai Tuhan bersertamu)
3. Kaulah bagiku tempat berteduh;
Kaulah perisai dan benteng teguh.
Sukacitaku kekal dalam-Mu;
Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku!
1.6 PELAYANAN PUJIAN
Kebaktian II
: PS Kidung Agung
Kebaktian III
: PSA Tunas Zaitun 2
Kebaktian IV
: Kolintang 1
II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab :
: Pembacaan Injil menurut Matius 20 : 20-28 bersaksi demikian :
Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anakanaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapan-Nya untuk
meminta sesuatu kepada-Nya. 21 Kata Yesus: "Apa yang
kaukehendaki?" Jawabnya: "Berilah perintah, supaya kedua
anakku ini boleh duduk kelak di dalam Kerajaan-Mu, yang
seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di
sebelah kiri-Mu." 22 Tetapi Yesus menjawab, kata-Nya:
"Kamu tidak tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah kamu
20
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meminum cawan, yang harus Kuminum?" Kata mereka
kepada-Nya: "Kami dapat." 23 Yesus berkata kepada
mereka: "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal
duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku
tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada
orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya."
24 Mendengar itu marahlah kesepuluh murid yang lain
kepada kedua saudara itu. 25 Tetapi Yesus memanggil
mereka lalu berkata: "Kamu tahu, bahwa pemerintahpemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan
tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan
kuasanya dengan keras atas mereka. 26 Tidaklah demikian
di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara
kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 27 dan
barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hambamu; 28 sama seperti Anak
Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk
melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi
tebusan bagi banyak orang."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah
kita yang mendengarkan Firman Allah dan yang
bersedia memeliharanya. Haleluya !
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah :
“DIPANGGIL UNTUK MENDIDIK DENGAN KETELADANAN”
2.4. Saat Teduh (perwakilan keluarga GKI Gunsa)
Kebaktian I
: PS Imanuel
Kebaktian II
: Kel. Bp. Seno & Ibu Melissa, Ibu Murni
Kebaktian III
: Kel.Ibu Debby
Kebaktian IV
: Kel. Bp. Andi N
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PELAYANAN PELANTIKAN GURU SEKOLAH MINGGU
KHUSUS KEBAKTIAN III PK. 10.30 WIB
PENGANTAR
PF : Sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk
berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu
karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari
dosa dan membawa dunia serta manusia kepada
kehidupan baru. Kehidupan baru yang sesungguhnya
adalah hidup dalam relasi yang benar dengan Allah,
sesama dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka
berperanserta mengerjakan misi Allah itu, gereja
melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai
sejahtera yang berisikan keadilan, perdamaian dan
keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di
tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan
berkembang. Karena itu agar dapat melaksanakan
misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan
keutuhannya dipanggil untuk terus menerus melakukan
pembangunan jemaat yaitu pembangunan spiritual
dalam pengertian seluas-luasnya.
Pada hakikatnya Allahlah pelaku utama dalam
pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan
memilih dan memakai umat-Nya menjadi rekan sekerjaNya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan
semua talenta yang Allah percayakan kepadanya.
Dengan
demikian
panggilan
untuk
melayani
sesungguhnya adalah anugerah tetapi sekaligus juga
tanggungjawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa
Saudara diantara kita pada hari ini akan dilantik sebagai
Guru Sekolah Minggu.
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DOA SYUKUR
PERNYATAAN KEYAKINAN DAN JANJI
PF : Sekarang akan disebutkan nama-nama dari Saudarasaudara yang akan dilantik sebagai Guru Sekolah
Minggu. (nama-nama calon GSM disebut satu persatu).
Saya mengundang Saudara-saudara yang akan dilantik
supaya berdiri untuk menyatakan keyakinan dan janji
Saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan
Tuhan dan Jemaat-Nya.

C
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Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan untuk
mengambil bagian dalam pelayanan di Jemaat ini
melalui badan pelayanan-Nya. Di hadapan Tuhan dan
jemaatnya, hendaklah Saudara-saudara menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
1. Percayakah Saudara-Saudara bahwa sesungguhnya
Allah sendirilah, melalui jemaat-jemaat-Nya di sini,
yang telah memanggil Saudara ke dalam pelayanan
Guru Sekolah Minggu?
2. Yakinkah Saudara-saudara bahwa Allah yang telah
memanggil Saudara-saudara akan tetap memimpin,
menolong dan memampukan Saudara-saudara dalam
melaksanakan pelayanan?
3. Berjanjikah Saudara-saudara untuk melakukan tugas
pelayanan dengan segenap kemampuan, dengan
setia, dan dengan sukacita ?
Apakah jawab saudara-saudara ?
: Ya, kami percaya, yakin dan berjanji!
(Semua calon menjawab secara bersama-sama)

PELAYANAN PELANTIKAN
PF : Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil
Saudara-saudara ke dalam pelayanan Guru Sekolah
Minggu, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa
dan tubuh saudara-saudara hingga tak bercacat pada
ketangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil
saudara-saudara adalah setia, Ia juga yang akan
menggenapinya. Amin.
(jemaat berdiri dan menyanyikan doksologi KJ 303)
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia
Sorga dan bumi puji t’rus
Sang Bapa – Putra – Roh Kudus Amin
PESAN BAGI GURU SEKOLAH MINGGU BARU
(GSM baru berdiri menghadap ke Jemaat)
PF : Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru,
inilah sebagian jemaat Tuhan yang menantikan
pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh,
jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan!
GSM Baru
: Kami akan menggunakan seluruh talenta dan
kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kami
untuk
melakukan
pelayanan
yang
Tuhan
percayakan kepada kami dengan rendah hati, lemah
lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam
saling membantu.
PESAN BAGI JEMAAT
PF : Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang
baru. Sambutlah, dukunglah dan bekerjalah bersama
mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
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Jmt : Kami
menyambut
dan
mendukung
serta
bekerjasama dengan mereka dengan sungguhsungguh dalam kasih.
(GSM baru duduk kembali)
PENYERAHAN PIAGAM GURU SEKOLAH MINGGU
(seorang Pnt. mewakili jemaat dan Majelis Jemaat membacakan
piagam pelantikan GSM, lalu menyerahkannya kepada masingmasing guru sekolah minggu yang baru)
2.5. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita,
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
2.6. Doa Syafaat
(Perwakilan Keluarga GKI Gunsa)

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi
persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya :
“Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada
kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus
membantu orang-orang yang lemah dan harus
mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah
mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi dari
pada menerima." (Kis. 20:35)
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T’RIMA KASIH YA TUHANKU
PKJ 148 : 1, 2, 3
1. Trima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu.
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu.
Kau-curahkan pada umat-Mu, Kau-curahkan pada umat-Mu.
2. T'rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu,
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
3. ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu,
kar'na itu makna kasih-Mu, kar'na itu makna kasih-Mu.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
INILAH RUMAH KAMI
PKJ 288 : 1, 2, 4
(bersama)
Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang;
siapa yang menjamin? Tak lain, Tuhan sajalah.
Refrein :
Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta;
sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
(Perempuan)
Betapalah mesranya, ayah dan ibu contohnya;
(Laki-laki)
semua anak-anak ikut teladan tindaknya.
11

(bersama)
Refrein :
Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta;
sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk,
sehingga hidup kami berbau harum dan lembut.
Refrein.
4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat
Tuhan : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi
kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan” Amin
Jmt : (menyanyikan)
Haleluya,
Haleluya,
Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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