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UCAPAN SELAMAT DATANG 
Lilin pertama dinyalakan 

P2     Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas             
GPIB Jemaat KHARISMA mengucapkan selamat datang dan selamat 
beribadah di Minggu Adven 2.  
Tema minggu ini adalah: ”KETAATAN DALAM KASIH”  

Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata 
melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat  

bagi kita dan sesama.  
 Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah: 
               Pendeta MARTHINUS  TETELEPTA,  
 Ketua Majelis Jemaat Kharisma.  
                                 Hari ini, kita akan menjadi saksi akan kuasa kebesaran Yesus         
                    Kristus, Kepala Gereja yang akan meneguhkan se0rang hamba-Nya 
               dalam jabatan DIAKEN GPIB, khususnya di GPIB jemaat Kharisma 

Jakarta Selatan. 

. . . 

PENYALAAN LILIN ADVEN II 

P2  Di Masa Minggu Adven 2, kita bersyukur atas kasih Allah dalam 
hidupini. Bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kekuatan 

dalam diri dan keluarga kita. Tetapi, bagaimana dengan saudara-
saudara kita di luar sana yang kurang beruntung seperti kita?  

 

J          Perjalanan hidup ini, menyadarkan kita untuk senantiasa memiliki rasa 

kepedulian terhadap sesama 
 

P2       Marilah berjalan bersama dan merangkul saudara-saudara kita dalam 

kasih Allah demi kemuliaan Allah. 
 

penyalaan lilin Adven II  

diiringi nyanyian GB 127:2  

 
 SATU LILIN KITA NYALAKAN 

Solo  Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih.  
Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri 

 

Semua  Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih.  

Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri 
. . . . 
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AJAKAN BERIBADAH 

P2        Saudara-saudara disilakan berdiri. Marilah menghadap Tuhan, yang  
kedatangan-Nya kita nantikan! 

 

M E N G H A D A P   T U H A N 
 

 

NYANYIAN JEMAAT 
   KJ 81  O, DATANGLAH IMANUEL 

O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel 
yang dalam berkeluh kesah menanti Penolongnya. 

Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 
 

Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan  
memasuki ruang ibadah 

 

O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih 

dan umatMu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. 
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 

O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah; 

halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam. 
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

  

V O T U M 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan  

     langit dan bumi.  
Mazmur 124: 8 

J           1 . |  1  .  ||  (do=g) 
              A       - min. 

 

NAS PEMBIMBING 
PF   Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. 

Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, 
sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya.      

2 YOHANES 1: 6 
 

S A L A M 
PF   Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian!  

2 TESALONIKA 3:18 

J           Dan menyertaimu juga. 
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NYANYIAN JEMAAT 

   KJ 81  O, DATANGLAH IMANUEL 
O Kunci Daud, datanglah, gapura sorga bukalah; 

tutuplah jalan seteru, supaya s'lamat umat-Mu. 
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel. 

 

O Tuhan Allah, datanglah, Firman-Mu berkuasalah, 

seperti waktu Kauberi di atas puncak Sinai. 
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel. 

Duduk 

 

DOA HARI INI 

P2 Jemaat Tuhan, saat kita merayakan Minggu Advent kedua ini,  
dengan penuh cinta, mari kita berdoa:  
 

Ya Allah Bapa Mahakudus, kami bersyukur kehadirat-Mu.  
Melalui masa Adven ini, Engkau mengingatkan kami tentang janji kasih-
Mu akan Juruselamat dunia yakni Yesus Anak-Mu.  
Perjalanan tahun ini telah kami jalani bersama keluarga dan jemaat ini. 
Sepanjang waktu itulah Tuhan memelihara kami dalam segala keadaan.  
Semua kesenangan dan keberhasilan yang ada, kami memuji nama-Mu! 
Waktu kami susah, bergumul, juga di tengah duka keluarga bahkan 
dunia, Engkau tidak membiarkan kami jatuh - sehingga kehilangan 
iman. Syukur!  
Kami dapat melihat cara Bapa mengasihi kami dan menikmati kebaikan 
Tuhan di sekitar ciptaaan-Mu . . .  
ada teman, saudara dan persekutuan jemaat selalu bersama kami.  
Ya Tuhan, Juruselamat dunia, mampukan kami taat dan setia berjalan 
dengan-Mu, agar dapat memiliki persahabatan akarb dengan Bapa. 
 

Kami orang berdosa, tapi Yesus menyelamatkan dunia dan kami yang 
adalah milik-Mu sendiri. Dalam nama Yesus, kasihi dan berkatilah kami. 
Amin. 
 

NYANYIAN JEMAAT 

KJ 74  SEISI PADANG BELANTARA 

Seisi padang belantara akan bersorak tak henti 
dan gurun pasir pun kentara bagaikan mawar berseri! 

Padanya akan diberikan semarak yang tak bakal hilang: 

Baginya nampak tergelar serba kemuliaan Tuhan, 
Yang ia sambut dan agungkan dengan gempita yang besar! 
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Kuatkan tangan tak berdaya, teguhkan kaki yang lesu; 

orang cemas yang putus asa, kini tabahkan hatimu! 
Tengadahlah: Allahmu datang; umat-Nya Ia selamatkan! 

Selaku Hakim yang kudus Ia membalas kekerasan, 
membela korban penindasan, menjamin damaimu terus! 

 

Kesaksian Paduan  Suara 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

 

DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF … 
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri, untuk menyambut pembacaan Alkitab: 
Maranatha! 

GB 398a 

J Maranatha, Maranatha,  
Maranatha, Maranatha 
 

P3 Bacaan Alkitab dari kitab 2 YOHANES 1: 1-6 
   yang menyatakan … .... Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
 hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah! 

 GB 382 

J  Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa; 

Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus; 
Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tri tunggal yang kudus!  

duduk 

K H O T B A H 

. . . 
 

JAWABAN JEMAAT 
 
Pembacaan SK Majelis Sinode GPIB    
 

Peneguhan Diaken dan Penatua 

PF        Jemaat Tuhan, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan  saudari.  
         Ini selaku Presbiter dalam jabatan Diaken.   
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             Sebelumnya,  dengarkanlah penjelasan berikut : 
 

1. Tentang Gereja dan Misinya 
Bahwa sejak semua, Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-

bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu umat dari antara 
mereka bagi nama-Nya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan 

yang besar dari Dia (Kis 15:14 dan 1 Pet 2:9). 
 

2.  Tentang Para Presbiter 
Allah telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik 

pemberita - pemberita Injil maupun gembala-gembala dan ngajar, 
untuk memper-lengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, 

bagi pembangunan tubuh Kristus (Ef 4:11-12).   

Dalam mengemban tugasnya itu, rasul Petrus menasihatkan: 
“Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan 
dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, 
dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan 
pengabdian diri.  Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau 
memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi 
hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu (1Pet 5:2-

3).” 
 

a. Selaku Diaken,  
Sejak semula Diaken sudah ada dalam gereja Tuhan.  Kepadanya 

dipercayakan tugas pelayanan meja yaitu pelayanan yang dikhususkan 
terhadap orang-orang terlantar dan yang menderita kelaparan, 

kesakitan dan ketidak-adilan sosial (Kis 6:1-7).   

Mereka patutlah orang-orang yang tidak bercabang lidah, bukan 
penggemar anggur, tidak serakah melainkan orang yang memelihara 

rahasia iman dalam hati nurani yang suci sehingga dengan berimankan 
Yesus Kristus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa (1Tim 3:8-13). 
 

b. Selaku Penatua, 

Alkitab menyaksikan bahwa sejak semula, Penatua sudah ada dalam 
gereja Tuhan (Kis 14:23). Kepadanya dipercayakan pengawasan 

terhadap penggembalaan gereja dan ketertiban pelayanan (Kis 20:28-

30).  Mereka patut selalu berpegang pada kebenaran Firman untuk 
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan 
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran (2Tim 3:14-16).  

 

Jadi, meskipun dalam gereja Tuhan ada berbagai pelayan dengan fungsi 
yang berbeda-beda namun tidak ada yang lebih utama dari pada yang lain:   

 

 Para Diaken dan Penatua dalam kebersamaan dengan Pelayan Firman dan 

Sakramen merupakan suatu persekutuan untuk melayani pekerjaan Tuhan 
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dalam jemaat agar warga jemaat tetap terpelihara dan terlengkapi bagi 

panggilan & pengutusan mereka dalam dunia ini.  

 Para Diaken dan Penatua dalam kebersamaan dengan Pelayan Firman dan 

Sakramen melayani dan bertanggung jawab secara bersama terhadap 
seluruh pelayanan gereja melalui fungsinya masing-masing  

demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan (Rom 12:4-8). 

Dalam melayani, walau masing-masing memiliki fungsi pelayanan yang 
berbeda namun mereka harus saling membantu, kendati dalam batas- batas 

tertentu agar Firman Allah tersebar dan pelayanan makin berkembang (Kis 
6:1-7, 8:26-40). 
 

Doa Penguatan 

PF           Jemaat Tuhan, sebelum Saudari  mengucapkan pengakuan dan janji, mari 
berdoa: 
Tuhan Allah,  
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu sebab melalui warga sidi 

jemaat, Engkau telah memilih orang-orang di jemaat untuk mendampingi 
Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen dalam pekerjaan menjaga keutuhan 

jemaat sebagai kawanan domba-Mu serta melayani dan bersaksi guna 

menumbuhkan dan mengembangkan gereja-Mu.   
Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai saudara-

saudari ini dalam pengakuan dan janji mereka.  Berikanlah kepada mereka 
karunia-karunia untuk melayani-Mu dengan setia dan dengan penuh 

sukacita bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, amin. 

 
Pengakuan dan Janji  
PF          Saudari calon Diaken dipersilahkan berdiri untuk mengucapkan pengakuan 

dan janji, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :  

 

1. Apakah Saudari percaya bahwa Tuhan Allah melalui warga Sidi Jemaat, 
telah memilih saudari untuk pekerjaan yang kudus ini? 

2. Apakah Saudari berjanji untuk menjalankan tugas sebagai Diaken dengan 
setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, 

dan dengan hidup yang suci memelihara serta mengembangkan pelayanan 

yang dipercayakan kepadamu dengan segala kemampuan yang saudari 
miliki? 

3. Apakah Saudari bersedia merahasiakan apa yang dipercayakan kepada 
Saudari sebagai Diaken dan mempertahankannya terhadap siapa pun dalam 

keadaan apa pun; dan apakah Saudari bersedia ditegur serta dikenai sanksi 
dan disiplin gereja jika berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas 

Saudari?  

 Saudari FEBRIYANTI YOKU-TUPITU 
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(yang disebut namanya berdiri)            

              Di hadapan Allah dan disaksikan umat-Nya, apakah jawabmu? 
 

Calon Dkn  
           YA, DENGAN SEGENAP HATIKU.   
 

PENGAKUAN IMAN 
berdiri – duduk 

PENEGUHAN 

PF         Berdasarkan janji dan pengakuan SaudarI, kami meneguhkan Saudari 
selaku Diaken Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat 
KHARISMA Jakarta Selatan:  

 “Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” 
 

Penumpangan Tangan 

PF        Saudari FEBRIYANTI YOKU-TUPITU silahkan berlutut,  
jemaat silahkan berdiri. 

 

PF        Saudari FEBRIYANTI YOKU-TUPITU,  hiduplah sesuai panggilanmu,  
           laksanakanlah tugas pelayananmu dan terimalah berkat  Tuhan: 
 

Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil  

dan memilih kamu melalui umat-Nya akan menyertai  

dan memberkati engkau dengan rahmat-Nya  
serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus  

yang menguatkan iman dan kesetiaan-Mu kepada-Nya. 
 

Semua  
           Amin, amin, amin.  

 Jemaat duduk 

Pdt mengangkat Dkn ... berdiri  

Pengenaan Stola 

PF          Saudari Diaken, terimalah stola ini sebagai tanda 
pengesahan dan pengakuan terhadap wibawa ilahi yang melekat  
pada jabatan Saudari dalam Gereja Tuhan. 

      Pengenaan stola & pemberian SK 

      musik instrumetalia  

 

Penyerahan Diaken     

PF            Sdri. Diaken silahkan menghadap jemaat.  
 Jemaat Tuhan,  sambutlah Diaken ini dengan sukacita.   

 
 

1 TESALONIKA 5:12-13 
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 “Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati 

mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam 
Tuhan dan yang menegor kamu; dan supaya kamu sungguh-sungguh 

menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah 
selalu dalam damai seorang dengan yang lain.”  

 

Jem    Kami menyambut dan akan menghormati mereka. 
 

      Semua kembali  

ke tempat duduk 

NYANYIAN JEMAAT 

GB 47  KASIH ITU SABAR 
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 

Ia tak cemburu, tidak megahkan diri dan sombong. 
Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, 

kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. 
 

Refrain Dalam kasih, kita saling memahami, 

berbagi suka maupun duka bersama. 
Tak memandang insan dalam perbedaan, 

semua sama di hadapan Allah. 
 

Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, 
kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama 

Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati 

kasih s'lalu bawa sukacita serta damai sejaht'ra. 
 

CODA : Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, 
walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada s'lamanya. 

 
DOA SYAFAAT 

PF . . . . 

DOX KJ 475 
 

Kesaksian Paduan Suara 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Mahabaik 
dengan memberikan persembahan. Mazmur 54:8 menyatakan:  

 

“Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, 
bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN.” 
 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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NYANYIAN  JEMAAT 

GB 81  ALLAH, SUMBER KEMURAHAN 

Refrain  Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 

 Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 
 

Bawa persembahanmu seg'ra pada Tuhan Allahmu. 
Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. 

Refrain  
 

B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. 

Refrain 
kesempatan Jemaat memberi persembahan  

Sukarela, Syukur / Persepuluhan 
Refrain 

B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu. 
Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya. 

Refrain 

 

DOA  SYUKUR 

P4  Saudara-saudara silakan berdiri, mari menyerahkan persembahan 
kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa: 

 

Ya Allah Sumber Rahmat dan karunia yang hidup.  
Kiranya Engkau Allah Pemelihara berkenan menerima ungkapan  

syukur kami, sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. 
 

Melalui persembahan tulus ini, sambutlah kesediaan hati kami  
untuk berbalik kepada-Mu Tuhan.  

Kiranya kami dapat mengalami kasih yang besar  

untuk hidup bersama dengan segala ciptaan-Mu.   
 
 

Tuhan Mahakuasa sumber Pegharapan, berkatilah kami  

yang bersyukur dalam nama Yesus. Amin. 
 

duduk 

 

PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

P5        . . . . . 
 

 



11  

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Jemaat disilakan berdiri sebagai respons akan kesiapan kita 
menyambut lahirnya Kristus, marilah kita dengan setia dan penuh 
cinta kasih hadir bagi sesama kita. 

 
NYANYIAN JEMAAT 

KJ 74   SEISI PADANG BELANTARA  

Celiklah mata orang buta melihat karya yang ajaib, 

telinga tuli pun terbuka untuk menyambut kabar baik; 
yang lumpuh bangun dan menari, yang bisu bersyukur menyanyi, 

kar'na di tanah yang gersang mengalir sungai air hidup 
membuat padang gurun itu penuh tanaman dan kembang! 

 
Nanti terbuka jalan raya; umat kudus pelintasnya, 

bebas ancaman dan bahaya, menuju Sion mulia. 

Semua dibebaskan Tuhan, bersorak-sorai akan pulang 
Ke negeri pusakanya. Habislah duka dan derita; 

Limpahlah sumber sukacita sampai selama-lamanya!  
 

BERKAT 

PF   .  .  .  
KJ 478a 

J  A – min, a – min, a – min. 
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