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Panggilan dan Pemilihan

Dipanggil oleh Allah:

• Tuhan telah memanggil setiap anggota untuk sebuah
pelayanan.

• Panggilan untuk menjadi penatua adalah panggilan dari
Tuhan.

• Penatua yang menyadari bahwa panggilan mereka
pertama-tama berasal dari Tuhan akan sangat
menghargai pentingnya dan pentingnya tanggung jawab
kepemimpinan mereka.



Panggilan dan Pemilihan

Dipilih oleh Jemaat:

• Pemilihan dan pengurapan diperlukan untuk menjadi
penatua.

• Penatua tidak boleh dipilih berdasarkan status atau
penampilan.

• Pemilihan dan pengurapan secara individu (bukan oleh
Jemaat) tidak memungkinkan seseorang untuk
melakukan pekerjaan seorang penatua.



Uraian Tugas

Di Perjanjian Baru:

• Mereka ditunjuk di setiap gereja.
• Mereka sangat dihormati.
• Mereka memiliki tanggung jawab administratif.
• Mereka memberikan kepemimpinan dalam doa dan

peminyakan kepada orang yang sakit.
• Mereka adalah gembala, penilik, dan menjadi teladan

dalam hidup.



Uraian Tugas

Kepemimpinan Rohani:

• Harus dihormati oleh
jemaatnya.

• Kemampuan komunikasi yang 
baik.

• Memiliki hidup yang 
disucikan.

• Memiliki kemampuan dalam
kepemimpinan rohani.



Uraian Tugas

Memelihara:

• Penatua bukan hanya penilik, tetapi juga gembala.
• Persiapkan anggota baru untuk baptisan.
• Berikan cinta dan pemeliharaan untuk kebutuhan

anggota jemaat yang baru.
• Bantu anggota jemaat yang baru menjalin

persahabatan yang kuat di dalam gereja.



Uraian Tugas

Gereja Kecil:

• Memiliki lebih banyak tanggung jawab di gereja.

• Lebih sering berkhotbah.

• Memimpin dalam kebaktian dan persekutuan.

• Memimpin majelis jemaat atau konferensi jemaat jika
pendeta tidak ada.



Uraian Tugas

Gereja Kecil:

• Rencanakan perlawatan kepada anggota gereja.

• Menilik rencana penginjilan untuk gereja.
• Melatih jemaat dalam penatalayanan.
• Memberikan pengawasan secara umum terhadap
keuangan gereja.



Uraian Tugas

Gereja Besar:

• Ketua-ketua dan ketua satu.
• Komite Ketua.
• Melayani sebagai anggota majelis jemaat.



Kualifikasi

Berkomitmen Kepada Kristus:

• Komitmen Total.

• Komitmen harian.

• Komitmen waktu.



Kualifikasi

Komitmen Total:

• Memberi kepada orang lain apa yang tidak Anda
miliki adalah hal yang mustahil dan membuat
frustrasi.

• Kekuatan sejati muncul dari spiritualitas yang 
datang dari perjumpaan pribadi dengan Kristus.



Kualifikasi

Komitmen Harian:

• Komitmen, kerohanian yang dalam, dan karakter moral 
yang kuat adalah atribut yang diperlukan untuk
kepemimpinan Kristen, tetapi itu tidak datang secara
alami.

• Sebagai seorang pemimpin Kristen, Anda tidak dapat
berharap untuk memiliki kekuatan untuk memimpin
umat di jalan Tuhan kecuali Anda membuat komitmen
untuk pengabdian setiap hari.



Kualifikasi

Komitmen Waktu:

• Tidak ada komitmen yang total kecuali jika mencakup
komitmen waktu. Jika Anda tidak dapat menghabiskan
dua sampai empat jam seminggu melakukan pelayanan
sebagai seorang penatua, Anda mungkin harus menolak
posisi tersebut.

• Anda tidak boleh membiarkan pekerjaan gereja
menyebabkan Anda mengabaikan keluarga dan
tanggung jawab lainnya.



Teladan bagi Umat
• Mendukung doktrin gereja.

• Pertahankan hubungan keluarga yang 
kuat.

• Jadilah murni secara seksual.

• Mengatasi prasangka rasial.

• Jadilah pemberi teladan.

• Akui kesalahan Anda.

“Tuhan tidak meminta apa pun dari Anda kalau
Dia tidak bersedia dan mampu memberdayakan

Anda untuk melakukannya.”



Pemimpin bagi Umat
• Penatua harus mencintai umat.
• Menjaga persatuan jemaat.
• Mampu bekerja dengan anggota 

jemaat.
• Ikuti pemimpin Anda.
• Menjadi penyemangat bagi anggota 

jemaat.



Pengurapan

Definisi dan Tujuan:

• Bentuk penunjukan yang diakui untuk
suatu jabatan dan pengakuan atas
wewenang seseorang dalam jabatan itu.

• Pengurapan tidak memberikan kekuatan
khusus kepada yang menerimanya, 
justru itu adalah sebuah tanggung jawab
serius yang harus dikerjakan.



Pengurapan

Prasyarat untuk Pengurapan:

• Panggilan oleh Tuhan dan pemilihan oleh gereja lokal.

• Penatua harus menjadi orang yang berpengalaman
dan dipilih dengan bijak.

• Peraturan Jemaat menyarankan bahwa pengurapan
harus dilakukan segera setelah pemilihan.



Pengurapan

Upacara Pengurapan:

• Dilakukan oleh seorang pendeta yang telah diurapi.

• Para pendeta dan penatua yang ditahbiskan di jemaat
dapat membantu.

• Pengurapan diadakan di hadapan jemaat yang akan
dilayani oleh penatua.



Pengurapan

Kewenangan Diberikan:
• Penatua tetap diakui seumur hidup mereka jika

keanggotaan gereja dipertahankan (Tidak perlu diurapi
kembali jika terpilih).

• Para penatua dapat memimpin pelayanan persekutuan, 
pemakaman, dan pernikahan.

• Para penatua dapat meminta konferensi/misi untuk
mengatur upacara pembaptisan.



Pengurapan

• Mereka berfungsi sebagai penatua selama gereja 
memilih mereka untuk jabatan itu.

• Hanya gereja lokal yang dapat memilih penatua. Mereka 
berwenang untuk melayani hanya di tempat mereka 
dipilih.

• Sudah menjadi kebiasaan bagi pendeta gereja setempat 
untuk mengurapi mereka.

Otoritas Terbatas:


