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PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan betugas di konsistori 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat datang dan 

Selamat Beribadah di Hari Minggu XXIII Sesudah Pentakosta.  

Dalam ibadah ini akan dilaksanakan Peneguhan Pendeta / Pelayan Firman 

dan Sakramen GPIB. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami perjumpaan 

dengan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dan mensyukuri rahmat serta 

kuasa-Nya, yang telah memilih seorang Pelayan Firman dan Sakramen di 

gereja-Nya; atas diri saudari Ayu Indah Puspita Permatasari 

Pattikawa.  

Pelayan Peneguhan dalam ibadah ini adalah Pdt. Drs. Paulus Kariso 

Rumambi, M.Si berdasarkan No Surat Tugas : 2640/X-20/MS.XX/ST. 
 

 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Menjadi Pelayan Firman dan Sakramen bukan sekedar panggilan biasa 

 dari Tuhan, melainkan panggilan istimewa. Sebab engkau dipanggil  untuk 

menjadi rekan sepelayanan-Nya, menjadi perantara antara Allah dan 

manusia. Perkataanmu adalah perkataan-Nya, perbuatanmu 

 meneladani Dia, Sang Empunya Pelayanan, yaitu Yesus Kristus. 

Di dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Nya, terkadang engkau 

akan tidak berdaya, tapi yakinlah bahwa Dia akan menopangmu. 

Terkadang engkau akan merasa letih dan lelah, tetapi yakinlah Roh Kudus 

menguatkanmu. Dia akan selalu mendampingimu, menyertaimu dan 

memberkati langkah kakimu, kemanapun engkau pergi dan diutus. Engkau 

tidak sendiri, ada Yesus yang setia menemani dan mendampingi bahkan 

memberkati apapun yang engkau kerjakan seturut kehendak-Nya. 

Dan hari ini, babak baru itu dimulai. Di hadapan Allah dan jemaat-Nya, 

engkau diteguhkan dan dikukuhkan sebagai Pelayan Firman dan Sakramen 

dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. 

Ladang Tuhan menantimu, tuaian sudah banyak. Kerjakan tugasmu dengan 

penuh kesetiaan. Sebagaimana Kristus memilih dan  memanggilmu untuk 

menjadi rekan sekerja-Nya, hamba-Nya. Dia juga akan besertamu dan 

memberkati kerja layanmu. Teruslah berjalan di belakang Sang Gembala 

Agung dengan penuh kesetiaan dan ketekunan. Pandang Dia dan 

bertekunlah dalam pekerjaan-Nya, niscaya engkau akan setia sampai akhir! 
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MENGHADAP TUHAN 

AJAKAN BERIBADAH         

P2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir 

di tengah persekutuan kita. 
 

  
 

Jemaat   GB 20 : 1, 2  “Umat Tuhan, Mari Datanglah”   la = d 

1. Umat Tuhan, mari datanglah persembahkan diri pada-Nya. 

Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Jurus’lamatmu. 

Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 

Refrein : Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah. 

Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak,  

muliakan Allah, Bapa Mahakasih.  

Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu.  

Hai umat-Nya mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya 

dengan tulus hatimu. 
 

... Proses Alkitab dibawa ke ruang ibadah ... 
 

2. Dosa kita yang ditanggungNya dalam korban Putra Tunggal-Nya, 

hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam. 

Kar’na kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya. 

Refr: .... 
 

V O T U M 

Pdt/FMS Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang  menjadikan 

langit dan bumi.  

J   1 . 7 . | 1 . || 

  A -      min. 
 

NATS PEMBIMBING                           Roma 12 : 1 

Pdt/FMS Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu,  supaya kamu mempersembahkan tubuhmu 

sebagai persembahan  yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 

kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. 
 

S A L A M 

Pdt/FMS Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus  menyertai kamu. 

J  DAN MENYERTAIMU JUGA 
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Jemaat  KK 579 : 2  “Apalah Arti Ibadahmu”    do = f 

2. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh.  

Itulah tugas pelayanan, juga panggilan,  

persembahan yang berkenan bagi Tuhan.  

 Refrein : Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.  

 Ibadah sejati kasihilah sesamamu!  

 Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,  

 jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan! 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P2  Jemaat, mari berdoa kepada Allah : 

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang 

kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu.  

Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang beribadah, 

bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan 

berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan 

kepada-Mu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan 

kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang 

tersembunyi di pikiran dan hati kami. Ya Bapa, Berilah kami pengampunan 

dan damai sejahtera, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab 

hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus 

Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata 

dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami pun mengikuti teladan 

kasih-Mu serta melakukan Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi 

yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang 

akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin. 

 

Jemaat  KK 688 : 1   “Sejenak Aku Menoleh”     do = e 

1. Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh.  

Kasih Tuhan kuperoleh membuatku tertegun.  

Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang.  

Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang.  

Kasih Tuhan membimbingku dan hatikupun tenang. 

 

PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN MAJELIS SINODE GPIB 
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PENEGUHAN PELAYAN FIRMAN DAN SAKRAMEN GPIB 
 

Pdt/FMS Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melaksanakan peneguhan 

Vikaris Ayu Indah Puspita Permatasari Pattikawa dalam 

jabatan Pendeta / Pelayan Firman dan Sakramen di Gereja Protestan 

di Indonesia bagian Barat. Dengarkanlah penjelasan yang 

berhubungan dengan jabatan Pendeta / Pelayan Firman dan 

Sakramen. 
 

1. Tentang GEREJA 

Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa 

lain, yaitu memilih suatu jemaat dari antara mereka bagi nama-NYA (Kisah 

Para Rasul 15 : 14). Dan IA menghendaki supaya jangan ada yang binasa, 

melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat (2 Petrus 3 : 9b). 
 

2. Amanat KRISTUS 

 Tentang Pejabat – Pejabat 

“Dan Ia-lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik 

pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk 

memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi 

pembangunan Tubuh KRISTUS (Efesus 4 : 11, 12). 
 

 Tentang Pengutusan 

Tuhan Yesus berkata : ‘Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang 

memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan 

menghasilkan buah dan buahmu itu tetap...’ (Yohanes 15 : 16) 

Ia berkata pula 'Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak 

domba di tengah serigala’. (Lukas 10 :3)  
 

 Tentang Penggembalaan 

”Gembalakanlah kawanan domba ALLAH yang ada padamu, jangan dengan 

paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak ALLAH, dan jangan 

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”. (1 Petrus 5 : 2, 3) 
 

 Tentang Pemberitaan Firman dan Sakramen 

Lalu Ia berkata kepada mereka, ‘Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil 

kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan 

diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum’. (Markus 16 : 

16, 17) 
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‘Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu 

memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang’. (I Korintus 11 : 26) 

Jelas bahwa firman Tuhan harus terus diberitakan dan Sakramen Baptisan 

dan Perjamuan harus dilayankan sebagai suatu kesaksian dan peringatan 

tentang kematian dan kebangkitan Kristus supaya semua orang percaya dan 

kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. 
 

3. Janji TUHAN 

Tuhan Yesus berkata, ‘Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim 

piatu. Aku datang kembali kepadamu’. (Yoh 14 : 18) 

‘dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada 

akhir zaman’. (Matius 28 : 20) 

‘Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku 

telah mengalahkan dunia’. (Yoh 16 : 33) 

‘Sebab itu, janganlah kamu kuatir dan berkata; Apakah yang akan kami 

makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 

Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi 

Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi 

carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan 

ditambahkan kepadamu’. (Matius 6 : 31 – 33)  

‘...sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya’. (Mat 10 : 10b) 
 

DOA PENGUATAN 

Pdt/FMS  Sebelum saudari Ayu Indah Puspita Permatasari Pattikawa, 

mengucapkan pengakuan dan janjinya kepada Tuhan, mari berdoa:  
 

Ya Allah yang Mahakuasa dan kekal, Engkau mengajarkan kami agar 

kami senantiasa mendoakan semua orang yang bekerja dan 

mengabdikan diri bagi pelayanan-Mu ini. Kami mohon kepada-Mu, 

curahkan Roh Kudus-Mu dalam hidup hamba-Mu ini, dan kuatkanlah 

dia dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. 

Berilah Firman-Mu selalu menguasai seluruh kehidupannya, agar 

dengan penuh keberanian dan sukacita, ia memberitakan rahasia 

Injil-Mu, dan dalam pengharapan yang teguh akan janji-janji-Mu, 

sehingga oleh pelayanannya, Jemaat-Mu dapat dibangun dan 

dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin 
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 PENGAKUAN DAN JANJI 

Pdt/FMS Saudari Ayu Indah Puspita Permatasari Pattikawa 

dipersilahkan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janji 

saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini  : 
 

Pertama Apakah Saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam 

Yesus Kristus melalui gerejaNya, telah memanggil, memilih dan 

menetapkan saudara sebagai hamba-Nya untuk melayani dan 

bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus 

di manapun saudara diutus? 
 

Kedua  Apakah Saudara bersedia ditempatkan di manapun dan berjanji 

untuk tetap setia menjalankan tugas sebagai Pendeta / Pelayan 

Firman dan Sakramen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, 

selalu bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih, menjadi 

teladan dalam berbuat baik serta berupaya penuh semangat 

mengembangkan pelayanan untuk membangun jemaat dengan 

karunia, teladan dan kemampuan yang saudara miliki? 
  

Ketiga Apakah saudara bersedia merahasiakan apa pun yang dipercayakan 

kepada saudara sebagai pejabat Gereja dan mempertahankan 

rahasia itu terhadap siapapun dan dalam keadaan apa pun; dan 

apakah saudara bersedia ditegur serta dikenai sanksi dan disiplin 

gereja jika saudara melakukan suatu kejahatan dan atau melalaikan 

tugas panggilan dan pengutusan saudara sebagai pejabat Gereja 

Protestan di Indonesia bagian Barat ?  
 

Pdt/FMS  Saudari Ayu Indah Puspita Permatasari Pattikawa Apakah 

jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi? 
 

Calon PF & Sakramen :   YA, DENGAN SEGENAP HATIKU 
 

JANJI JEMAAT  

Pdt/FMS Jemaat dipersilahkan berdiri  untuk mengucapkan janjinya. 

  Apakah Saudara-Saudara mengakui wibawa Rasuli dari Pendeta/ 

Pelayan Firman dan Sakramen sebagaimana ia telah  menerimanya 

dari TUHAN YESUS, Kepala Gereja ? 

  Apakah Saudara-Saudara berjanji untuk membantu serta 

mendukung dia dengan segala kemampuanmu, sehingga ia dapat 

melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan di antara kami 

dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan? 

  Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan hamba-Nya? 
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Jemaat KAMI BERJANJI !  

 

PENGAKUAN IMAN RASULI 

Pdt/FMS Menguatkan pengakuan dan janji yang telah jemaat dan calon 

pendeta ucapkan, maka silahkan berdiri dan bersama semua orang 

percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut 

Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing 

orang berkata : 
 

Jemaat AKU PERCAYA KEPADA ALLAH . . . . . . . . . . . .  dst. 

--- duduk  
 

 (Pdt/FMS turun dari mimbar....  

Para Pendeta berdiri mengelilingi calon pendeta  

untuk menumpangkan tangan) 
 

PENEGUHAN 

Pdt/FMS  Saudari Ayu Indah Puspita Permatasari Pattikawa 

berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan juga jemaat maka 

kami meneguhkan saudara sebagai Pendeta/Pelayan Firman dan 

Sakramen Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin 
 

(pendeta yang diteguhkan berlutut – jemaat berdiri ) 
 

PENUMPANGAN TANGAN           

Pdt/FMS Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu; laksanakan tugas 

panggilan dan pengutusanmu dengan setia dan dalam sikap takut 

akan Tuhan serta terimalah berkat Tuhan : 

Allah, Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan menetapkan 

engkau di dalam Yesus Kristus menjadi hamba-Nya akan menyertai 

dan memberkati engkau dengan kuasa dan rahmat-Nya serta 

memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan 

kesetiaanmu untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan-Nya. 
 

Jemaat    GB 402b        “A m i n”  do = f   

    

 
 

 

 (Pendeta baru dijemput berdiri ) 
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PENGENAAN STOLA 

Pdt/FMS  Saudari Ayu Indah Puspita Permatasari Pattikawa terimalah 

stola ini sebagai tanda pengesahan dan pengakuan terhadap wibawa 

Ilahi yang melekat pada jabatan saudari dalam gereja Tuhan. 
 

(Para pendeta kembali ke tempat duduk – jemaat duduk ) 

 

PENYERAHAN ALAT-ALAT PELAYANAN 

Pdt/FMS menyerahkan kepada Pendeta baru : 
 

A. ALKITAB 

“Kitab Suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada 

keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan 

Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, 

untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.” 

Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk 

setiap perbuatan baik.” (2 Tim 3 : 15 - 17) 
 

B. BEJANA BAPTISAN 

 Yesus Kristus berkata : ”Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan 

di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.” (Matius 28 

: 18 – 19) 
 

C. MEJA PERJAMUAN 

 1.  Piring Roti  

 Yesus berkata, ”Kamu harus memberi mereka makan!” (Markus 6 : 37a) 
 

 2.  Cawan Anggur 

Yesus berkata, ”Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-

Ku; darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk 

pengampunan dosa.” (Matius 26 : 27b – 28) 

“Angkatlah piala keselamatan dan serukanlah nama Tuhan” (Mzm 116 : 13) 
 

D. MIMBAR 

 Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan 

apa yang salah, tegor dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan 

pengajaran “ (2 Tim 4 : 2) 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

 PENYERAHAN PENDETA BARU KEPADA JEMAAT 

Pdt/FMS Jemaat sambutlah Pendeta / Pelayan Firman & Sakramen ini 

dengan sukacita. Hormatilah dia yang akan bekerja keras diantara 

kamu; yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegor 

kamu; dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung dia dalam 

kasih karena pekerjaannya serta hiduplah selalu dalam damai 

seorang dengan yang lain.” (1 Tes 5 : 12 - 13) 

Jemaat Kami menyambut dan akan menghormati serta mendukung 

pelayanannya. 
 

(Pdt/FMS kembali ke tempat duduk) 

 

KESAKSIAN PUJIAN  Gibeon Virtual Choir (Bapa Sorgawi) 

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  (PF) 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   --- berdiri  

PF  Jemaat Tuhan, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat  GB 394  ”Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu”   do = f  

  Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya! 

  Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya! 
 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat 8 : 1 - 30 yang mengatakan : . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392a   “Kepadamu Puji-Pujian”     do = d  

 KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan 

 Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     

“Persembahan Yang Berkenan Kepada Allah” 
--- Saat Teduh 
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JAWABAN UMAT 
 
 

Jemaat  GB 100 : 1, 2   “Kamu Yang Dipilih”    do = a 

1. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus,  

ingat pada janji dan panggilanmu.  

Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan.  

Setiap saat siap sedia.  

2. Kamu yang dipanggil, kamu diurapi,  

jadilah pelayan bagi Tuhanmu. 

Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umatNya.  

Setiap saat siap sedia. 

 

DOA SYAFAAT  

PF  . . . . . . . . .   (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 

 

KESAKSIAN PUJIAN : PELKAT GP (Sampai Akhir Hidupku) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 : 18, yang 

menyatakan: “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

Jemaat  GB 84 : 1  “Inilah Ungkapan Syukurku”       do = f 

1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu;  

kuberikan dari hatiku, terimalah.  

Kupersembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku;  

kiranya berkenan di hadirat-Mu. 
 

--- Jemaat memberikan persembahan ke dalam kotak yang tersedia 

atau dapat memindai kode QR yang terterah di depan tempat duduk 

anda.  

Bagi jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dimasukkan ke dalam 

amplop yang sudah disediakan, dan dapat dibawa ke Gereja atau menggunakan 

persembahan digital atau dapat ditranferkan ke rekening Gereja --- 
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P E N G U T U S A N 

 
 

 

DOA PERSEMBAHAN                 --- berdiri  

P4 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. 

Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan 

berkatMu. KepadaMu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia 

kami untuk selalu hidup dalam kasihMu. Dalam nama Yesus, terimalah 

syukur kami ini. Amin. 
 

 

 

WARTA JEMAAT (P4)                       --- duduk  
 

PEMBACAAN SURAT TUGAS KEPENDETAAN  
 

KATA SAMBUTAN 

 Pdt. Ayu Indah P P Pattikawa, M.Si 

 Mentor 1 (Pdt. Junis Sany Zebua, S.Si-Teol) 

 Mentor 2 (Pdt. Melkianus Nguru, M.Th) 

 Majelis Jemaat GPIB Gibeon Jakarta (diwakili oleh Ketua II PHMJ) 

 Majelis Sinode GPIB (Pdt. Paulus Kariso Rumambi, M.Si – Ketum GPIB) 
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AMANAT PENGUTUSAN                      --- berdiri  

PF   Pergilah dengan sejahtera, jadilah pelaku Firman yang sudah kita dengar, 

di dalam tugas dan panggilanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat 

dan bangsa. 

 

Jemaat GB 115 : 1  “Utuslah Kami”   do = f 

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini menjadi saksi bagi kerajaan-Mu.  

Membawa damai dan terang-Mu yang abadi,  

menabur kasih bagi dunia yang resah. 

Refr : Utuslah kami jadi saksi yang setia,  

membawa kabar sukacita yang abadi,  

supaya dunia mengaku dan percaya :  

Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia. 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah 

berkat-Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

dan memberi engkau kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

Jemaat    KJ 478c   “AMIN” 

 

 

 

 

Selamat Hari Minggu 

Tuhan Yesus Memberkati 
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RAMAH TAMAH 

1. Doa Penutup di Depan Altar 

2. Doa Syukur: Pdt. Amperiyana Nguru 

3. Pengambilan Foto Pdt. Ayu Pattikawa dengan: 

 Majelis Sinode 

 Majelis Sinode dan Pendeta-Pendeta 

 Majelis Sinode dan Mentor I & II  

 Mentor I & II 

 Mentor I, PHMJ GPIB Silo Lampung 

 Mentor II, PHMJ, Jemaat GPIB Gibeon Jakarta  

 Keluarga di Jakarta (Bapak Johny dan Ibu Lanny Allouw) 

 Kerabat dekat, dll 

 Tim Kerja Peneguhan 
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PROFIL VIKARIS AYU INDAH P.P PATTIKAWA 

 

Nama  : Ayu Indah P P Pattikawa, M.Si 

TTL : Ambon, 18 Februari 1990 

Alamat email : ayu_pattikawa@yahoo.com  

Jemaat Asal  : GPIB Jemaat “EFFATHA” Semarang 

 

Riwayat Pelayanan 

Masa Magang  :  2017 – 2018  

 Tempat  :  GPIB Jemaat Effatha Semarang 

Mentor  :  Pdt. Helen Ambesa- de-Fretes 

Masa Vikaris  

 Tahun pertama  : 2018 - 2019 

Tempat  : GPIB Jemaat “SILO” Lampung  

Mentor  : Pdt. Junis S Zebua, S.Si-Teol  

 

 Tahun kedua  : 2019 - 2020 

Tempat   : GPIB Jemaat “GIBEON” Jakarta 

Mentor  : Pdt. Melkianus Nguru, M.Th 
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