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SUB BIDANG PEMBINAAN WARGA GEREJA
SINODE GEREJA KRISTUS YESUS

KATA PENGANTAR
Pelayanan penyambutan jemaat dapat dikatakan adalah pelayanan yang pertama kali dilakukan oleh sebagian besar
orang yang mulai melayani di gereja Tuhan. Ketika seseorang
diminta untuk pertama kalinya melayani, pada umumnya sebagian besar memilih melayani sebagai penyambut jemaat/
usher. Pelayanan ini dipilih karena nampaknya dianggap
sederhana dan mudah.
Namun sesungguhnya pelayanan ini adalah bagian
yang penting dari kesaksian (“wajah”) suatu gereja. Pelayanan penyambutan adalah pintu gerbang utama bagi orangorang yang datang untuk beribadah. Oleh sebab itu kesan
pertama—baik atau tidak—sedikit banyak timbul dari kesan
terhadap pelayanan penyambutan ini. Tentu kita pernah mendengar kisah tentang Mahatma Gandhi yang memutuskan untuk tidak datang lagi ke gereja, oleh sebab ia merasa kecewa
terhadap pelayanan penyambutan jemaat di gereja yang ia
kunjungi pertama kalinya. Namun sebaliknya, tentu kita juga
pernah berkali-kali mendengar kesaksian dari orang-orang
yang sekarang setia beribadah di gereja Tuhan bahwa yang
membuat mereka tertarik datang ke gereja mula-mula adalah
karena pelayanan penyambutan jemaat yang menyambut mereka dengan penuh cinta kasih dan perhatian.
Oleh sebab itulah penting bagi setiap anak-anak Tuhan
yang rindu pelayanannya menjadi berkat bagi setiap orang
yang datang beribadah ke gereja Tuhan untuk diperlengkapi
dengan sebuah panduan praktis namun alkitabiah tentang pelayanan penyambutan jemaat. Buku ini dipersiapkan bagi laskar-laskar Kristus yang rindu memiliki pelayanan seperti itu.
Harapan kami buku ini dapat menjadi berkat bagi setiap


jemaat yang rindu dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat
bagi setiap orang yang akan beribadah di rumah Tuhan. Akhir
kata ucapan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Soli Deo Gloria!
Jakarta, Juni 2012
Pdt Joni Sugicahyono
Ketua Sub Bidang Pembinaan Warga Gereja
Sinode Gereja Kristus Yesus
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Bab 1
HAKEKAT PENYAMBUTAN JEMAAT
DALAM KEBAKTIAN UMUM
1. HAKEKAT KEBAKTIAN UMUM
A. DEFINISI IBADAH
Istilah kata “ibadah” dalam pengertian katanya memiliki dua
kelompok istilah dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Istilah yang
pertama dalam bahasa Ibrani “abodah” dan dalam Yunani “latreia” yang secara harafiah memiliki arti ”tugas” atau “melayani.” Dalam konteks ibadah, istilah ini mengacu kepada berbakti kepada Tuhan yang dijalankan oleh imam di altar dan
kuil dalam zaman Perjanjian Lama. Yang kedua, kata ibadah
dalam bahasa Ibrani digunakan kata “shachah” dan bahasa
Yunani “proskuneo” yang secara harafiah berarti “menyembah” atau “bertekuk lutut”. Dalam pemahaman arti kata yang
kedua ini, ibadah berarti menyembah kepada sesuatu/seseorang yang lebih tinggi dengan cara merendahkan diri atau
bertekuk lutut.
Dalam bahasa Inggris, istilah kata “ibadah” menggunakan kata worship yang berasal dari kata Inggris kuno “weorthscipe”, terdiri dari kata weorth (worthy) dan –scipe (-ship) yang
berarti memberi penghargaan atau penghormatan kepada seseorang, yang masih digunakan untuk mengacu ke berbagai
bangsawan di Inggris.
Berdasarkan pemahaman akan istilah kata “ibadah” ini,
dapat disimpulkan dua hal, yaitu:


Pertama, ibadah berbentuk “aktif,” di mana kita berpartisipasi
di dalamnya. Partisipasi yang kita lakukan adalah respons
kita kepada Allah dengan kesadaran bahwa Ia layak menerima ibadah kita, baik pujian, ucapan syukur, persembahan,
dan hormat kita.
Kedua, ibadah berarti menghormati Tuhan dengan cara menyembah dan memuliakan-Nya melalui sikap dan tindakan
kita. Jadi dalam ibadah, tujuan utamanya adalah untuk menyenangkan Dia, dan segala keuntungan yang kita peroleh
melaluinya adalah hal kedua.
B. PENTINGNYA IBADAH
Ibadah sangatlah berbeda dengan entertainment. Dalam ibadah kita mengekspresikan cinta kasih, sukacita dan kesedihan.
Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, membuat permohonan, bersyukur, mendengarkan perintah dan janji Tuhan,
nasehat-nasehat, memberikan persembahan, menerima baptisan dan makan minum dalam Perjamuan Kudus. Di dalam
ibadah, kita melakukan semuanya ini dengan menyadari bahwa ini semata-mata hanyalah untuk Tuhan Pencipta dan Penguasa surga dan bumi, dan kita melakukannya dalam Yesus,
Juruselamat kita. Di dalam ibadah, hal-hal umum ini menjadi
unik, misterius, dan mengubah hidup kita, karena Dia yang
kepada-Nya kita beribadah.
Berdasarkan pertanyaan pertama dari Katekismus Singkat Westminster, tujuan akhir hidup manusia adalah untuk
memuliakan Tuhan, dan menikmati Dia selama-lamanya. Manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan, baik selama hidup di dunia ataupun di surga. Efesus 1:3-14 menyatakan predestinasi Tuhan terhadap kita dari sebelum dunia
dijadikan (1:4), untuk diadopsi menjadi anak-anak Allah (1:5),
ditebus dengan darah Kristus (1:7), sampai akhirnya adalah
untuk memuji kemuliaan-Nya (1:14).


Penebusan Kristus adalah perantara manusia dengan
Allah, ibadah kepada Allah adalah tujuan akhir melalui pujipujian kepada Tuhan dalam kekekalan. Ibadah bukanlah sebagian dari kehidupan Kristen, melainkan seluruh kehidupan
Kristen, dilihat sebagai persembahan keimaman kepada Allah.
Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk
hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang (1 Timotius
4:8).
C. KEDUDUKAN KEBAKTIAN UMUM DALAM MISI GEREJA
Sebagai Gereja yang ditempatkan di tengah-tengah dunia,
maka keberadaan gereja harus membawa misi Allah bagi dunia ini. Ada lima unsur misi Allah bagi dunia ini yang juga
menjadi misi Gereja Kristus Yesus, yaitu:
1. Ibadah (Worship), yaitu: membangun hubungan orang
percaya dengan Allah di dalam persekutuan yang berdasarkan karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib (Ibrani 10:19-25; Yudas 1:20).
2. Persekutuan (Fellowship), yaitu: mewujudkan persekutuan orang percaya sebagaimana yang diamanatkan Tuhan
Yesus (Yohanes 15:1-17, 17:1-26) serta teladan yang diberikan gereja mula-mula (Kisah Para Rasul 2:41-42).
3. Pembinaan (Discipleship), yaitu: membina orang percaya
di dalam seluruh aspek kehidupan untuk bertumbuh di
dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah Kepala (Efesus 4:11-15), sehingga mampu hadir dan berkarya sesuai
dengan dasar firman Tuhan di tengah pergumulan dunia
sesuai dengan konteks zamannya.
4. Pekabaran Injil (Evangelization), yaitu: membentuk anggota jemaat yang misioner untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang dan membawa jiwa-jiwa
bagi Kristus sebagaimana yang telah diamanatkan oleh
Tuhan Yesus Kristus (Matius 28:18-20; Markus 16:15-16).


5. Pelayanan Sosial (Social Concern), yaitu: menjadi saluran
kasih Tuhan bagi orang percaya dan masyarakat (Galatia
6:10) untuk menggenapi misi Allah yang holistik.
Kelima unsur dalam misi gereja di atas haruslah berjalan
seimbang, sehingga mewujudkan tujuan akhir yang diharapkan oleh gereja, yaitu menjadi gereja yang mulia dan misioner. Berdasarkan kelima unsur dalam misi gereja, kedudukan
penyelenggaraan kebaktian umum memenuhi misi Allah dan
misi gereja dalam hal ibadah (worship). Melalui kebaktian
umum ini, jemaat dimampukan untuk dapat membangun hubungan dengan Allah di dalam persekutuan yang berdasarkan
karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib.

II. HAKEKAT PENYAMBUTAN JEMAAT
Pada hakekatnya, penyambutan jemaat merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan di dalam penyelenggaraan kebaktian umum. Penyambutan jemaat sangat diperlukan dalam hal
mendukung kelancaran penyelenggaraan kebaktian umum,
khususnya sebelum dimulainya kebaktian, pada saat kebaktian berlangsung, maupun setelah kebaktian berlangsung.
Sebelum kebaktian berlangsung, penyambutan jemaat
diperlukan dalam hal mengarahkan jemaat untuk memasuki
ruangan kebaktian dan menempati tempat duduk yang disediakan. Pada saat kebaktian, petugas penyambutan jemaat
juga diperlukan dalam pengumpulan persembahan jemaat,
dan setelah kebaktian berlangsung, petugas penyambutan
jemaat diperlukan untuk mengarahkan jemaat meninggalkan
ruangan kebaktian dengan tertib dan lancar.



Bab 2
KEDUDUKAN PENYAMBUT JEMAAT
DALAM STRUKTUR KEPELAYANAN
DI KEBAKTIAN UMUM
I. STRUKTUR KEPELAYANAN DI KEBAKTIAN
UMUM
Dalam peyelenggaraan sebuah kebaktian umum diperlukan
sebuah tim pelayan kebaktian yang bekerja bersama dan
menjadi satu tim kebaktian yang solid. Untuk menunjang pelayanan, masing-masing pelayan kebaktian umum harus memahami kedudukan mereka dalam sebuah struktur kepelayanan. Demikian juga dengan jemaat yang melayani sebagai
penyambut jemaat, mereka juga perlu memahami kedudukan
mereka dalam struktur kepelayanan di kebaktian umum. Dengan pemahaman yang tepat akan kedudukan masing-masing pelayan dalam struktur kepelayanan di kebaktian umum,
maka diharapkan pelayanan mereka dapat mendukung kelancaran ibadah dan membantu jemaat dalam beribadah di kebaktian umum.
Struktur kepelayanan di dalam penyelenggaraan kebaktian
umum adalah sebagai berikut:
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Penyambut
Jemaat

Petugas Sound
System dan
Multi media

Koord. KU 1, meliputi:
Ketua, Wakil dan
Pembina (hamba Tuhan)

Penyambut
Jemaat

Petugas Sound
System dan
Multi media

Koord. KU 2, meliputi:
Ketua, Wakil dan
Pembina (hamba Tuhan)

Majelis Sub Bid. Keb. Umum
Pembina:
Gembala Sidang

Penyambut
Jemaat

Petugas Sound
System dan
Multi media

Koord. KU 3, meliputi:
Ketua, Wakil dan
Pembina (hamba Tuhan)

II. PENJELASAN ISTILAH NAMA
Di bawah ini merupakan penjelasan istilah dari nama-nama
yang tercantum dalam bagan struktur kepelayanan di kebaktian umum sebagai berikut:
1. Majelis Sub Bidang Kebaktian Umum adalah majelis yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
seluruh kebaktian umum.
2. Pembina adalah hamba-hamba Tuhan yang membantu
dalam memberikan petunjuk dan arahan supaya kebaktian
berlangsung dengan benar. Pembina dari Majelis Sub Bidang Kebaktian Umum adalah Gembala Sidang, sedangkan Pembina dari koordinator masing-masing Kebaktian
Umum adalah hamba-hamba Tuhan yang telah ditunjuk
oleh Gembala Sidang.
3. Koordinator Kebaktian Umum adalah petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelayanan
penyambutan jemaat, sound system, dan multimedia pada
saat berlangsungnya ibadah pada masing-masing kebaktian umum. Koordinator Kebaktian Umum meliputi Ketua
koordinator, Wakil Ketua Koordinator, dan Pembina.
4. Penyambut Jemaat adalah petugas yang diberi tanggung
jawab dalam menyambut jemaat dan sekaligus mengumpulkan persembahan jemaat pada saat kebaktian umum
berlangsung.
5. Petugas Sound System dan Multimedia adalah petugas
yang diberi tanggung jawab dalam mengatur sound system
dan Multimedia pada saat kebaktian umum berlangsung.

12

III. KEDUDUKAN PENYAMBUT JEMAAT DALAM
STRUKTUR
Berdasarkan bagan struktur kepelayanan, maka kedudukan
seorang penyambut jemaat adalah di bawah Koordinator Kebaktian Umum dan dalam arahan Pembina. Oleh karena itu,
seorang penyambut jemaat yang bertugas di kebaktian umum
berada dalam pengarahan langsung dari Koordinator Kebaktian Umum.
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Bab 3
PEDOMAN DAN KETENTUAN
PENYAMBUTAN JEMAAT
I. KUALIFIKASI PENYAMBUT JEMAAT
A. KUALIFIKASI UMUM
Firman Tuhan dalam 1 Timotius 3:1-7 dan Titus 1:6-9 menetapkan beberapa kualifikasi seorang pelayan Tuhan yang
baik, yaitu:
(1 Timotius 3:1-7, LAI-TB).
1
Benarlah perkataan ini: “Orang yang menghendaki jabatan
penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah.” 2 Karena
itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami
dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka
memberi tumpangan, cakap mengajar orang, 3 bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan
hamba uang, 4 seorang kepala keluarga yang baik, disegani
dan dihormati oleh anak-anaknya. 5 Jikalau seorang tidak
tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat
mengurus Jemaat Allah? 6 Janganlah ia seorang yang baru
bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman
Iblis. 7 Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat,
agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat Iblis.
(Titus 1:6-9, LAI-TB)
6
yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu isteri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak
dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak
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tertib. 7 Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik
jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang,
bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, 8 melainkan
suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana,
adil, saleh, dapat menguasai diri 9 dan berpegang kepada
perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran
itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya.
Secara umum, maka firman Tuhan memberikan persyaratan
bagi seorang pelayan dalam tiga kategori kualifikasi, yaitu:
1. Kualifikasi sosial, yaitu: seseorang yang memiliki nama
baik, tidak tamak harta, mau bekerja sama dan menjadi
teladan yang baik dalam keluarganya maupun dalam lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Kegagagalan seseorang dalam kualifikasi sosial ini bukan hanya nama pribadi, atau organisasi akan rusak, namun nama Tuhan juga
akan dicemarkan.
2. Kualifikasi kedewasaan karakter, yaitu seseorang yang
menghargai integritas hidup, memiliki kepribadian yang sehat, mampu mengendalikan emosinya, dan mampu menjaga kesehatan fisiknya secara seimbang.
3. Kualifikasi kerohanian, yaitu seseorang yang sudah lahir
baru, namun bukan seorang petobat baru, memiliki kecakapan dalam memimpin dan mengajar orang lain. Secara kerohanian, maka kualifikasinya adalah seseorang yang memiliki tingkat pertumbuhan iman yang sudah dewasa.
B. KUALIFIKASI KHUSUS
Kualifikasi khusus ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi
oleh seorang penyambut jemaat. Kualifikasinya adalah sebagai berikut:
a. Jemaat yang rutin beribadah di kebaktian umum.
b. Memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

pelayanan.
Memiliki kepribadian yang hangat, ramah dan sopan.
Suka menyambut orang lain.
Aktif dan bergairah dalam pelayanan.
Dikenal maupun mengenal sebagian besar jemaat.
Berpakaian dan berpenampilan yang sopan dan menarik.
Ditunjuk oleh Koordinator Kebaktian Umum atas arahan
dari Pembina.

II. KETENTUAN PELAYANAN SEBAGAI PENYAMBUT JEMAAT
Secara umum, dalam pelayanan penyambutan jemaat ini
melibatkan dua bagian yang bersinggungan langsung dengan
pelayanan ini, yaitu: Koordinator Kebaktian Umum dan penyambut Jemaat. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan
ketentuan-ketentuan dan deskripsi kerja dari kedua bagian
tersebut.
A. KOORDINATOR KEBAKTIAN UMUM
Deskripsi tugas seorang Koordinator Kebaktian Umum adalah
sebagai berikut:
1. Memeriksa kesiapan pelayan penyambut jemaat dan petugas sound system dan multimedia pada saat penyelenggaraan kebaktian umum.
2. Mengarahkan penyambut jemaat pada posisinya masingmasing dalam menyambut jemaat yang datang.
3. Mengarahkan penyambut jemaat dalam pengumpulan persembahan jemaat.
4. Memastikan petugas sound system dan multimedia telah
mempersiapkan peralatan penunjang kebaktian dengan
baik.
5. Memastikan jumlah kehadiran jemaat dalam kebaktian
umum.
6. Jika koordinator utama (Ketua) berhalangan hadir, maka
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segala tugas terkait dengan pelayanan digantikan oleh
Wakil Ketua. Selama Ketua dapat hadir menjalankan tugas pelayanannya, maka Wakil Ketua bekerja mem-back
up pelayanan Ketua sesuai kesepakatan bersama dengan
Ketua dan Pembina.
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang Koordinator Kebaktian Umum pada saat melayani adalah sebagai
berikut:
1. Datang minimal 30 menit sebelum kebaktian umum berlangsung.
2. Sebelum memulai pelayanan, ajaklah seluruh petugas penyambut jemaat beserta tim sound system untuk berdoa
bersama. Ajaklah seluruh tim untuk kembali berdoa setelah
kebaktian berlangsung.
3. Berikan pengarahan singkat kepada petugas penyambut
jemaat tentang formasi penyambutan, petugas pelayan
kolektan dan petugas penghitung kehadiran jemaat, sehingga petugas memahami posisi dan tugas masing-masing.
4. Sediakan air minum bagi pelayan-pelayan mimbar (Pembicara dan Liturgis).
5. Sediakan keperluan-keperluan penyambutan yang diperlukan oleh petugas penyambutan, seperti: warta jemaat, alat
hitung kehadiran, formulir data jemaat baru, buku pujian
dan lain-lain.
6. Mencatat jumlah kehadiran jemaat, mengumpulkan formulir data jemaat baru, dan mengumpulkan seluruh peralatan
penyambutan jemaat kepada staf Tata Usaha.
7. Berinisiatif dalam menentukan tindakan-tindakan terkait
tugas pelayan penyambutan pada saat-saat yang diperlukan.
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B. PENYAMBUT JEMAAT
Deskripsi tugas seorang Penyambut Jemaat adalah sebagai
berikut:
1. Menyambut setiap jemaat yang hadir dalam kebaktian
umum pada posisi masing-masing sesuai penempatan
serta mengarahkan jemaat yang datang untuk duduk pada
tempat yang telah disediakan.
2. Mengumpulkan persembahan jemaat dalam kebaktian
umum.
3. Menyampaikan formulir pendataan jemaat baru bagi jemaat
yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian umum.
4. Mengarahkan jemaat meninggalkan ruangan kebaktian
setelah kebaktian selesai.
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelayan penyambut jemaat dalam melayani adalah sebagai berikut:
• Pada saat sebelum kebaktian berlangsung:
1. Datang minimal 30 menit sebelum kebaktian umum berlangsung.
2. Bila berhalangan hadir harus mencari pengganti di antara
sesama petugas penyambutan jemaat dengan terlebih
dahulu memberitahukan kepada Koordinator Kebaktian
Umum.
3. Ada baiknya sebelum memulai penyambutan jemaat pastikan pakaian dan penampilan kita telah rapi.
Seragam yang dikenakan adalah:
• Pria: kemeja putih polos lengan panjang, celana panjang
polos warna hitam dan mengenakan dasi dan tag yang
telah disediakan oleh gereja.
• Wanita: blus putih polos berlengan dengan rok sebatas
lutut warna hitam polos dan mengenakan syal dan tag
yang telah disediakan oleh gereja.
4. Berdoalah bersama tim penyambutan yang lain sebelum
memulai pelayanan penyambutan jemaat.
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5. Sambutlah jemaat dengan cara menjabat tangan kepada
setiap jemaat yang datang dengan hangat dan dengan
kontak mata.
6. Bagikanlah warta jemaat kepada setiap jemaat yang hadir. Untuk memperlancar pembagian warta, maka petugas
yang khusus membagi warta jemaat tidak harus ikut menjabat tangan jemaat, namun posisinya berada di samping
petugas yang menjabat tangan jemaat.
7. Ketika menjabat tangan jemaat yang datang, jangan sekali-kali sambil mengobrol dengan sesama rekan penyambut
atau menatap ke arah yang lain.
8. Berikan senyuman dan sapaan ketika menyambut jemaat
sebagai tanda keramahan.
9. Tidak mengobrol sendiri dengan rekan selama bertugas.
10. Arahkan jemaat yang membawa bayi ke baby room yang
telah disediakan (jika gereja memiliki ruangan khusus
tersebut). Jika jemaat datang membawa anak kecil, maka
arahkan anak-anak jemaat untuk mengikuti kebaktian
Sekolah Minggu (jika jadwal kebaktian bersamaan).
• Pada saat kebaktian berlangsung:
1. Pada saat kebaktian dimulai, petugas menutup pintu ruangan ibadah agar kebaktian dapat berjalan tanpa ada
gangguan suara-suara dari luar ruangan kebaktian.
2. Petugas penyambut jemaat menempati tempat duduk
pada posisi yang telah ditentukan. Penentuan posisi tempat duduk para penyambut ini tersebar secara merata pada
tiap-tiap sudut, baik bagian ruang utama maupun pada
balkon gedung gereja. Pembagian posisi duduk ini akan
mempermudah petugas untuk membantu jemaat jikalau
pada saat kebaktian berlangsung membutuhkan informasi
ataupun pelayanan tertentu terkait kelancaran kebaktian
umum.
3. Petugas penyambut jemaat sekaligus juga melayani dalam
pengumpulan persembahan jemaat. Jumlah petugas yang
19

melayani pengumpulan persembahan ditentukan sesuai
kebutuhan.
4. Jika terdapat jemaat yang baru pertama kali hadir dalam
kebaktian, maka petugas penyambut jemaat bertugas
memberi salam dan mempersilakan jemaat bersangkutan
mengisi formulir pendataan jemaat baru yang telah disediakan.
5. Petugas penyambut jemaat yang tidak bertugas sebagai
kolektan (pengumpul persembahan jemaat) akan bertugas menghitung kehadiran jemaat. Teknis waktu dan cara
penghitungan disesuaikan dengan ketentuan gereja masing-masing.
• Pada saat kebaktian selesai:
1. Para petugas penyambut jemaat segera membuka pintu
ruangan kebaktian untuk membantu kelancaran jemaat
yang keluar meninggalkan ruangan.
2. Petugas penyambut yang melayani sebagai kolektan membawa kantong-kantong persembahan ke ruangan khusus
majelis dan diserahkan kepada majelis yang bertugas
dalam penghitungan uang persembahan.
3. Pastikan dalam ruangan kebaktian tidak ada barang jemaat yang tertinggal. Jika ada, serahkan kepada staf Tata
Usaha untuk disimpan.
4. Tutup pelayanan dengan berdoa bersama sebagai ucapan
syukur kepada Tuhan yang telah menyertai pelayanan
sepanjang kebaktian umum.
—soli deo gloria—
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