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1. Judul Pengabdian  Pelayanan Pembinaan Rohani Komunitas Pelajar Kristen Surabaya 

Tingkat SMA 

2  Pelaksana  

Nama Lengkap dan gelar  

NIDN  

Jenis Kelamin  

Golongan Pangkat  

Jabatan Fungsional  

Jabatan Struktural  

Unit Kerja  

Alamat kantor  

Alamat rumah  

No HP  

email  

 

Heny, M.Th  

2306107202  

Laki-laki  

-  

-  

Kaprodi S1 Teologi STTAW  

STT Adhi Wacana Surabaya  

Mayapada Complext Lt. 6, Jl. Mayjend Sungkono 178 Surabaya  

Sambongan 4/23, Bongkaran, Pabean Cantian, Kota Surabaya  

081217703676  

henypriasejati@gmail.com  

3  Lokasi Kegiatan  Vila Pacet Mojokerto 

4  Lama Kegiatan  3 Hari 

5  Luaran yang dihasilkan  Materi Pelatihan  

6  Biaya yang diperlukan  Rp 1.000.000  

7  Sumber biaya STTAW  

Sumber biaya GAB BEST  

Jumlah keseluruhan  

Rp 1.000.000  

-  

Rp 1.000.000  
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PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT 
 

Pelayanan Pembinaan Rohani Komunitas Pelajar Kristen Surabaya 

Tingkat SMA 
 

 

A. Tujuan:  

1. Membina Siswa SMA agar memiliki kehidupan yang berkarakter Kristus 

2. Membina siswa SMA agar menjadi saksi, dan memiliki pemahaman Alkitab yang baik. 

3. Membina siswa dalam kemampuan untuk melakukan pelayanan praktis di gereja. 

 

B. Waktu Pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk retreat yaitu pada 21 sd 23 Desember 2017 

 

C. Tempat Pelaksanaan:  

Vila Pacet Mojokerto, Jawa Timur 

 

D. Hasil Kegiatan: 

 

1. Siswa mendapat layanan dan pembinaan rohani sehingga kuat dalam iman 

2. Siswa mendapat pelatihan pelayanan yaitu multimedia dan pelayanan Pujian dan 

Penyembahan. 
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LAPORAN PENGGUNAAN DANA PKM 

Pelayanan Pembinaan Rohani Komunitas Pelajar Kristen Surabaya Tingkat SMA 

 

No

. 

Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 

1 Dana PkM dari STTAW  1.000.000  1.000.000  

2 Biaya Seminar, penggandaan materi   500.000  500.000  

3 Biaya Transportasi dan Akomodasi   500.000  0  

 Jumlah 1.000.000  1.000.000  0 

 

 

 

Surabaya, 23 Desember 2017 

Pelaksana PkM 

 

 

 

Heny, M.Th 

 

 

Mengetahui 

Waket II Administrasi 

 

 

 

Siau Hong An, M.Th 
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Heny, M.Th

Retreat KPK SMA

Pacet, 22-23 Desember 2017



Pendahuluan
 Pujian dan Penyembahan bukanlah milik ajaran

Gereja tertentu

 Roh Kudus menghendaki agar hidup kerohanian kita
di akhir zaman ini dipenuhi dengan kehidupan yang 
memuji dan menyembah. 

 Pemulihan dalam kehidupan kerohanian umat Percaya
akan terjadi jika ada Pujian dan Penyembahan
(didalamnya sudah termasuk doa), serta Firman
Tuhan. 



Pendahuluan
 Mazmur 149:6. berkata : “Biarlah pujian pengagungan

Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang
bermata dua di tangan mereka”



 Banyak orang percaya mempunyai kerinduan untuk
menyembah Tuhan akan tetapi tidak mempunyai
pengertian yang cukup tentang pujian dan
penyembahan yang benar. Pertanyaan yang sering
muncul adalah Bagaimana Meyembah dalam Roh dan
Kebenaran ? Bagaimana cara memuji dan Menyembah
Tuhan ?



Arti Pujian
Pujian adalah ungkapan pengaggungan, 

karena menyadari kebesaran Allah karena
perbuatan yang dilakukan kepada umatNya. 
Pujian kepada Allah lahir dari keputusan
untuk bersedia memuji, yang berarti
terlepas dari keadaan atau perasaan baik
atau buruk, karena pada dasarnya pujian
didasarkan atas kebesaran Allah. 



Pujian berarti memberi hormat kepada
Allah atas kemuliaanNya yang besar. Pujian
diberikan kepada Allah karena memang
Allah layak dipuji (Mzm. 135). Pujian yang 
dinaikkan kepada Allah tidak
mempengaruhi eksistensi Allah sebagai
Allah, sebab Ia tetap adalah Allah lepas dari
apakah manusia memuji Dia atau tidak.



Tujuh kata untuk Pujian
 Yadah, mengangkat kedua tangan sebagai tanda

penyerahan dan pengaggungan, “Aku hendak
bersyukur (bersyukur = praise = yadah) kepada Tuhan
karena keadilanNya dan bermazmur (bernyanyi = sing 
prise = yadah) bagi Allah yang maha tinggi (Mazmur
7:18) Yadah adalah suatu ucapan syukur dan
terimakasih yang mendalam atas perbuatan-
perbuatan Tuhan (Mzm. 111:1; 42:5; 20:1; 43:4)



 Towdah, Pernyataan pujian sebagai tanda kita setuju, 
mengaminkan apa yang telah Tuhan perbuat atau akan
perbuat. Kata ini umumnya dipakai berkaitan
dengnan korban. Kata ini juga diartikan sebagai
korban ucapan syukur. “Masuklah melalui pintu
gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam
pelataran-Nya dengan puji-pujian (puji-pujian = praise 
= towdah) (Maz 100:4a)



 Halal, memuji, memancarkan/bercahaya, mengungkapkan
dengan bangga, juga dapat diartikan mengekspresikan pujian
kepada Allah. Kata ini juga merupakan akar dari kata haleluya
(Halal Yahwe) yang artinya pujilah Tuhan, “ku akan
memasyhurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan
memuji-muji (prise = halal) Engkau di tengah-tengah jemaah” 
(Maz 22:23). Jadi maksud dari kata halal adalah menjadi terang
bercahaya (transparan), menyanjung, merayakan dengan sorak-
sorai. Kata halal dalam Perjanjian Lama digunakan sebanyak 113 
kali. Bentuk pujian ini harus dipersembahkan dalam suatu sikap
kegirangan.2 Contoh puji-pujian dalam Mazmur. 44:9 “Karena
Allah, kami nyanyikan puji-pujian”; Mazmur. 18:4 “Terpujilah
Tuhan”. Ada kesan bahwa umat Allah harus bermegah-megah
mengenai Tuhan



 Shabach, bersorak dengan suara nyaring (dengan
tidak merasa malu) untuk menyatakan kemuliaan, 
kemenangan dan kasih Allah. “Pujilah (praise = 
shabach) TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah
Dia, hai segala suku bangsa!“ (Maz 117:1). Sabach
memiliki arti pujian, kemenangan, kemuliaan, 
pemujaan dengan suara keras. Contoh penggunaan
kata ini adalah ketika umat Israel berada dalam
tabernakel dimana semua orang memuji Tuhan
dengan suara riuh dan keras. (Mzm. 63:4; 117:1).



 Barak, sujud, bertelut, memberikan penghormatan
kepada Allah, beberapa kali juga diterjemahkan
sebagai memberkati. “Hiduplah ia! Kiranya
dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia
didoakan senantiasa, dan diberkati (diberkati = dipuji
= prise = barak) sepanjang hari!” (Maz 72:15)



 Zamar, bernyanyi dengan alat-alat musik nyanyian
pujian, bermazmur dan menyanyikan nubuatan
dengan diiringi kecapi. “Hatiku siap, ya Allah, hatiku
siap; aku mau menyanyi, aku mau bermazmur
(bermazmur = memuji = praise = zamar). Bangunlah, 
hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku
mau membangunkan fajar! (Maz 57:8). Contoh
didalam Alkitab misalnya adalah Mazmur 47: 6-7; 
57:8-9; 68:4-5; 144:9; 147:7



 Tehillah, memuliakan Allah dengan nyannyian, lagu
pujian, spontan; kidung puji-pujian (Hymn). Menanti-
nantikan Tuhan untuk mendapat tuntunanNya. 
Diartikan juga sebagai nyanyian yang lahir dari roh
untuk memberkati Tuhan. “Padahal Engkaulah Yang 
Kudus yang bersemayam di atas puji-pujian (praise = 
tehillah) orang Israel.“ (Maz 22:4). Menyanyi dengan
luapan sukacita. Cara ini dipakai dalam konteks
sukacita yang meluap-luap. Kata ini dipakai dalam
Perjanjian Lama sebanyak 57 kali. Contoh dalam
Alkitab yaitu dalam Mazmur 40:3; 22:4; 33:1; 34:2.



4 Kata Pujian dalam PB
 Epainos,  memiliki arti pujian atau penghargaan. 

Berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan
kemuliaan Allah. Contoh dalam Firman Allah adalah
dalam Matius 21:16 yang dalam bahasa Inggris yaitu
Laudation, Praise.

 Eulogeo, memiliki arti memuji, menyanjung. Contoh
dalam Alkitab yaitu dalam Matius 21:9 yang memakai
kata Eulogemenos yang berarti Blessed yaitu memuji; 
Markus 11:9; Lukas 1:64; 2:28.



 Ainos berasal dari kata Aineo yang memiliki arti memuji, 
menyanjung. Dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan
sebanyak 8 kali. Contoh dalam Matius 21:16 memakai kata
Ainon yang dalam bahasa Inggris disebutkan Praise of God 
yang berarti memuji Allah; Lukas 18:43. Kata Ainos juga
diartikan sebagai pujian yang dihubungkan dengan suatu
keagamaan.

 Humneo memiliki arti pujian, menyanyi atau memuji, 
menyanjung. Contoh ayat dalam Firman Tuhan yaitu dalam
Markus 14:26 yang dalam bahasa Inggris disebutkan to 
celebrate God in song yang berarti menyanjung Allah 
dengan nyanyian.



Definisi Penyembahan

 Suatu ekspresi penuh kasih dari seluruh
kehidupan kita di dalam hadirat Allah. Ekspresi
kasih ini terjadi karena manusia memiliki
pengenalan akan Allah. yang lahir dari inisiatif
Allah untuk menyatakan diri-Nya kepada
manusia, yaitu lewat karya penebusan-Nya di 
kayu salib. 

 Sehingga dari kasih Allah tersebut, menimbulkan
kasih dalam diri orang percaya. Ketika orang
percaya benar-benar mengasihi Allah berarti
dalam seluruh kehidupannya, mereka
menempatkan Allah menjadi yang terutama.



 Pemujaan penuh kasih kepada Allah dengan sikap
hati dan pengakuan keagungan dan Ketuhanan
Allah. Inti penyembahan adalah pada saat orang 
percaya telah memberikan tempat yang terutama
bagi Tuhan, dan hal itu adalah hal yang mutlak
dalam penyembahan. 

 Penyembahan adalah tindakan yang dipenuhi
pemujaan, rasa tunduk dan hormat kepada Tuhan
(Mzm. 95:1-2; 96:1-3). Dalam hal ini juga
penyembahan merupakan tindakan roh manusia
saat berkomunikasi dengan Allah yang terwujud
dalam ekspresi lahiriah. Artinya, ketika roh
manusia menyembah Allah, ungkapan hati mereka
diwujudkan dalam berbagai ekspresi.



Kata Penyembahan dalam PL
 Barak memiliki arti berlutut, memuliakan Allah 

(sebagai suatu tindakan memuja). Kata ini ditemukan
sebanyak 289 kali dalam Perjanjian Lama. Contoh
dalam Firman Tuhan yaitu dalam Ulangan 8:10; 
Mazmur 10:1. Dalam Ulangan 8:10 memakai kata Baw-
rak yang berarti to kneel to bless God as an act of 
adoration yaitu bersujud dengan maksud untuk
memuji Allah sebagai suatu tindakan memuliakan
Allah.



 Sachah memiliki arti menyembah, meniarapkan diri, 
membungkuk, menundukkan badan, melakukan
penyembahan. Secara spesifik kata ini dipakai untuk
mengartikan kata bersujud, berharap sebagai tindakan
penghormatan.14 Contoh dalam Firman Tuhan yaitu
dalam Kejadian 37:7, 9, 10, 12; Imamat 26:1 memakai
kata Sachah yang memiliki arti Prostrate; especialy
reflex in homage to royalty or God yaitu bersujud; 
khususnya suatu tindakan dalam penghormatan
kepada raja atau kepada Tuhan. Arti yang lain yaitu
Bow down yang berarti bersujud.



Kata Penyembahan dalam PB
 Latrueo memiliki arti melayani, menyembah Allah dengan

taat dalam setiap upacara yang diadakan untuk
menyembah Dia.15 Dalam Perjanjian Baru, kata ini
digunakan sebanyak 21 kali. Dan dalam Perjanjian Lama 
digunakan sebanyak 90 kali. Contoh dalam Alkitab yaitu
dalam Lukas 2:37; Kisah para rasul 26:7; Ibrani 12:8. kata
Latrueo digunakan dalam konteks pelayanan suatu ibadah, 
artinya bahwa kata ini sering digunakan dalam
hubungannya dengan penyembahan ceremonial dalam tata
cara pengorbanan dalam Perjanjian Lama. Sedangkan
dalam Perjanjian Baru kata ini menyatakan suatu kegiatan
yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani16, yang 
pelayanannya bukan ditujukan kepada orang lain 
melainkan kepada Allah.



 Sebomai memiliki arti menyembah. Kata Sebomai
berasal dari kata Sebas” yang berarti takut yang 
mengacu kepada pengertian suatu kekaguman. Dalam
Perjanjian baru istilah ini digunakan sebanyak 8 kali.17 
Contoh dalam Alkitab yaitu dalam Markus 7:7 
Sebomai yang berarti to revere yang berarti memuja, 
Adore yang berarti menyanjung dan Worship yang 
berarti menyembah.



 Proskuneo berarti penyembahan (Yoh. 4:20-24), 
melakukan penghormatan kepada…, Prostration in 
homage yang berarti sujud dalam penghormatan. Arti
lain yaitu mencium kaki atau tangan tuannya sebagai
bukti penghormatan. Kata ini digunakan sebanyak 60 
kali dalam Alkitab.



 Dari devinisi di atas dapat disimpulkan bahwa
penyembahan memiliki pengertian yang lebih luas, 
dan mencakup seluruh hakekat pemujaan manusia
kepada Tuhan. Dalam penyembahan ada unsur pujian
dan pengaggungan. Penyembahan tidak dibatasi oleh
waktu, kesempatan dan tempat, kita harus
menyembah Tuhan dengan pujian dalam kehidupan
setiap hari.



KUASA DALAM PUJIAN PENYEMBAHAN

 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan
menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang
hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah
gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu
goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan
terlepaslah belenggu mereka semua (Kis. 16:25-26). 

 Ayat ini menuliskan sebuah kesaksian nyata bahwa ada
kuasa dalam pujian. Bagaimana hal ini terjadi? Ketika
setiap orang yang percaya menaikkan pujian kepada
Tuhan, hati Tuhan digerakkan untuk melihat pergumulan
dan kebutuhan pribadi umat-Nya, dan akan menyatakan
pertolongan yang ajaib. Pelaku mujizat adalah Tuhan
sendiri, penyembahan kita mendatangkan belas kasihan
Tuhan.



 Sebagai contoh ketika raja Yosafat menaikkan pujian
(ay.19) dan penyembahan (ay. 18) kepada Allah disertai
dengan iman sehingga mendatangkan kekuatan yang 
mengalahkan situasi terjepit (II Taw. 20:1-30). Allah 
dari semula meletakkan pujian dalam mulut setiap
orang percaya sebagai senjata untuk membungkam
musuh (Mat. 21:16). Pada saat menaikkan pujian dan
penyembahan, berarti memberikan atau menyalurkan
kuasa Allah dalam diri manusia atau Allah 
memampukan orang percaya yang pada akhirnya
dapat mengubah keadaan serta memberi dampak. 



Musuh dapat dikalahkan
 Pada saat umat Allah meninggikan nama Allah dalam

pujian dan penyembahan, pada saat yang sama pula kuasa
kegelapan dihancurkan. Sebagai contoh pada saat raja Saul 
diganggu oleh roh jahat, Daud diperintahkan oleh raja Saul 
untuk menghiburkan hatinya. Pada saat Daud menaikkan
pujian dan penyembahan kepada Allah melalui permainan
kecapi, maka pada saat yang sama pula roh jahat undur
dari pada raja Saul (I Sam. 16:14, 16, 19, 22-23).
Pujian dan penyembahan merupakan sarana yang Allah 
pakai dalam menyatakan kuasa-Nya untuk mengusir kuasa
kegelapan yang mengikat kehidupan manusia pada masa
kini. Pada saat pujian dan penyembahan dinaikkan kepada
Allah, saat itu juga Allah berperang secara adikodrati
melawan kuasa-kuasa kegelapan.



Pujian dan penyembahan dapat mempererat
hubungan manusia dengan Allah
 Allah memanggil orang percaya kepada suatu pengenalan yang intim

dengan Allah. Allah ingin supaya umat Allah secara pribadi dapat
mengenal-Nya. Pujian dan penyembahan adalah salah satu cara
dimana Allah menyatakan diri-Nya untuk dapat dikenal oleh umat-
Nya. Menurut Hinn: “Pujian memperkenalkan saya kepada Dia, dan
penyembahan adalah ketika saya menyerahkan hati saya kepada-
Nya.26” Dengan demikian melalui pujian dan penyembahan selain
akan membuat orang-orang percaya bertumbuh dalam kehidupan
kekristenan mereka, juga dapat membuat mereka bertumbuh dalam
pengenalan kepada Kristus.

 Pujian dan penyembahan yang dilakukan umat percaya dengan hati
yang tulus dan penuh kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, 
menyebabkan mereka semakin menyadari kuasa, kebesaran serta
kasih, kesetian serta keajaiban Allah dan semakin mereka membangun
hubungan intim dengan Tuhan.



Pujian dan penyembahan memberikan
kekuatan bagi orang percaya
 Pujian dan penyembahan adalah salah satu cara umat

Allah untuk mengekspresikan iman kepada Allah. 
Manusia cenderung menjadi lemah pada saat
menghadapi suatu permasalahan. Bila pujian dan
penyembahan dinaikkan kepada Allah, dengan iman
yang penuh keyakinan sebagai sikap yang penuh
syukur, maka Allah akan bertindak (Ayb. 9:16; Mzm. 
3:5; 18:7). Sebagai contoh raja Daud menaikkkan
pujian dan penyembahan pada saat ia berada dalam
pengejaran.



BAGAIMANA MENYEMBAH ?
 Manusia tidak bisa menyusun suatu formulasi

menurut cara dan pikirannya sendiri pada waktu
menyembah Tuhan. Mulai dari zaman PL sampai
dengan sekarang ini Tuhan sendiri yang mengajarkan
kepada umat-Nya bagaimanakah cara untuk memuji
dan menyembah Dia.



 Penyembahan harus kita tujukan kepada Allah yang 
benar, dalam hal ini diperlukan suatu hubungan yang 
intim, seperti hubungan seorang anak dengan
Bapanya. (Yoh 1:12; Roma 8 : 14-15).

 Menyembah dalam Roh, artinya menyembah dibawah
pimpinan Roh Kudus, bukan dengan kehendak dan
pikiran manusia. Syaratnya harus hidup penuh dengan
Roh Kudus (Ef 5:18-19 ; Roma 8:26-27)



 Menyembah dalam Kebenaran, artinya dilakukan oleh
orang yang benar yaitu orang yang sudah dibenarkan
oleh Tuhan, Roma 8:30; 3:23-24; 5:19; Dalam Keadaan
benar (kudus) Ibrani 12:14; hati yang benar (suci/tulus) 
Amsal 4:23. Kebenaran ada dalam Firman Tuhan, 
sehingga harus tunduk pada tuntunan Firman Tuhan.

 Allah mencari penyembah yang benar, bukan
penyembahan, Yohanes 4:23-24. Dalam Penyembahan
yang paling penting adalah pengalaman dalam
menyembah masuk dalam hadirat Tuhan, akan terjadi
jika sudah dilakukan



Mengapa Menyembah

 Berikut akan dituliskan beberapa alasan mendasar
mengapa umat Allah memuji dan menyembah Allah.

 Manusia diciptakan oleh Allah untuk memuji dan
menyembah Allah. Dalam Katekismus singkat
Westminster mencatat bahwa tujuan Allah ketika
menciptakan manusia adalah mempermuliakan Allah 
serta memperkenankan Dia selamanya. (Why. 4:11; 
Mzm. 73:25-26; I Kor. 10:31).

 Allah memerintahkan manusia untuk melakukan hal
itu (Mzm. 149, 150).



Mengapa Menyembah

 Allah bersemayam diatas pujian umat-Nya (Mzm. 22:4).

 Allah patut dipuji atas semua perbuatan-Nya (Mzm. 135)

 Allah layak atas penyembahan manusia. Kebesaran Allah 
dan kebaikan-Nya yang tidak terbatas, membuat Dia
memang layak atas pengakuan dan penghargaan manusia
sebagai Allah yang Maha Kuasa.

 Allah memberi kemampuan ilahi kepada setiap orang
percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kemampuan
ilahi itu adalah memuji dan menyembah Allah.



Mengapa Menyembah

 Pujian dan penyembahan kepada Allah mendatangkan
mujizat (II Taw. 20:21).

 Pada saat memuji dan menyembah Allah, maka
hubungan dan pengenalan kepada Allah semakin
bertumbuh.

 Pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada
Allah, menyenangkan hati Allah.

 Pujian dan penyembahan mewujudkan suatu
kehidupan yang memuliakan Allah.



Mengapa Menyembah

 Pada saat memuji dan menyembah Allah, maka
hubungan dan pengenalan kepada Allah semakin
bertumbuh.

 Pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada
Allah, menyenangkan hati Allah.

 Pujian dan penyembahan mewujudkan suatu
kehidupan yang memuliakan Allah.



HAMBATAN DALAM PUJIAN DAN
PENYEMBAHAN
 “Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam

aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. 
Sebab kehendak memang ada didalam aku, tetapi
bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa
yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, 
melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang 
jahat yang aku perbuat” (Rom 7:1819).



Dosa
 Matius 5:23-24 mengatakan “Sebab itu, jika engkau

mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan
engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati
saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah
berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk
mempersembahkan persembahanmu itu.” Penghalang
hubungan orang percaya dengan Allah adalah dosa. Allah 
tidak berkenan atas dosa, pada saat hendak menghadap
Dia dalam pujian dan penyembahan. Dosa adalah
penghalang hubungan antara Allah dengan umat-Nya dan
merupakan penghalang untuk dapat masuk dalam hadirat
Allah. Allah menghendaki umat-Nya berseru dengan hati
yang murni (II Tim. 2:22).



Kebiasaan
 Menganggap bahwa pelayanan pujian dan

penyembahan adalah suatu kegiatan biasa yang hanya
dilaksanakan dalam kegiatan ibadah saja. Akibatnya
kurang adanya aplikasi hidup dari pelayanan pujian
dan penyembahan. Yaitu tidak membangkitkan
kerinduan kepada Allah dalam pujian dan
penyembahan serta kreativitas dalam pelayanan. 
Setiap orang percaya mengetahui bahwa dalam
hatinya mereka perlu memuji dan menyembah Allah. 
Akan tetapi bagi beberapa orang dewasa ini pelayanan
pujian dan penyembahan dalam suatu ibadah menjadi
suatu kebiasaan saja.



Intimidasi iblis
 Dosa merupakan penghalang umat Allah untuk dapat

menghadap Allah, penghambat untuk dapat memuji dan
menyembah Allah. Ketika umat Allah telah memohon
pengampunan dari Allah melalui iman yang percaya kepada
Allah, itu berarti bahwa Allah telah memperkenankan umat-Nya
untuk memuji dan menyembah-Nya. Tetapi terkadang iblis
mencoba untuk mengingatkan kembali kesalahan dan dosa-dosa
yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga timbul perasaan
bersalah, perasaan tidak layak yang mengakibatkan manusia
menjadi tidak percaya diri dan takut untuk menghadap Allah 
dalam persekutuan pujian dan penyembahan.

 Perasaan bersalah dan perasaan tidak layak adalah merupakan
intimidasi iblis untuk menjatuhkan iman orang-orang percaya
bahwa mereka sebenarnya telah mendapatkan pengampunan (I 
Yoh. 1:9).



Permasalahan
 Ketika manusia mengahadapi permasalahan dalam hidup

mereka, fokus mereka menjadi berubah, pikiran mereka
dipenuhi dengan banyak hal, banyak tuntutan dari
permasalahan itu yang terkadang dapat membuat hati sulit
untuk dapat bersyukur kepada Allah dalam pujian dan
penyembahan. Pada saat tekanan atau masalah muncul
dalam perjalanan kehidupan manusia, perhatian mereka
terfokus kepada apa yang terjadi, sehingga dalam
memberikan perhatiannya kepada Allah seperti dalam
persekutuan doa, dalam suatu ibadah kepada Tuhan, 
mereka cenderung menjadi tidak bisa berkonsentrasi pada
saat memuji dan menyembah.



Kesibukan
 Aktivitas yang berlebihan bisa membuat persekutuan pribadi dengan

Allah menjadi berkurang dan tidak ada kedisiplinan dalam hal waktu
yang seharusnya diberikan kepada Allah. Aktivitas yang terlalu banyak
juga dapat mengakibatkan seseorang kurang dapat berkonsentrasi saat
memuji dan menyembah. Sebagai contoh kisah tentang Marta dan
Maria, pada saat Yesus pergi ke tempat dimana mereka tinggal (Luk. 
10:40-42). Martha sibuk dengan semua persiapan yang harus ia
kerjakan, tanpa mengerti bagian yang terbaik yang seharusnya ia ambil
yaitu duduk dibawah kaki Yesus. Lain halnya dengan Maria yang tahu
bagian terbaik yang ia ambil yaitu lepas dari semua kesibukan dan
segala aktivitasnya untuk memberikan waktu bagi Tuhan yaitu tinggal
dalam hadirat-Nya. Aktivitas pelayanan juga tidak dapat
menggantikan persekutuan pribadi dengan Allah. Disiplin dalam
meluangkan waktu pribadi dengan Allah adalah tidak bisa tidak bagi
orang-orang percaya dengan maksud agar supaya kehidupan bersekutu
dengan Allah akan senantiasa terus terjaga.



EKSPRESI DALAM PUJIAN DAN 
PENYEMBAHAN
 Ungkapan yang pendek untuk pujian dan

penyembahan adalah suatu bentuk ekspresi
kekaguman yang digambarkan dengan berbagai cara
untuk memuji Tuhan, yaitu:



Dengan Suara Kita :
 Singing, bernyanyi (Mzm. 47:7; 69:31-32; 98:1; Maz 100; 101:1; 

105:2; 147:7; I Taw. 5:12). Fungsi menyanyi adalah memberi
kita rasa bebas dalam puji-pujian. Menyanyi adalah ekspresi
dari hati yang terungkap dalam pujian dan penyembahan
kepada Allah. Alkitab memberitahukan bahwa Allah 
memberi umat-Nya nyanyian (Mzm. 40:4). 

 Shouting, bersorak sorai sorai (Why. 19:6; Flp. 4:4; Yes. 61:10; 
Mzm. 149:2;  47:1; Ef. 5:9). Ekspresi yang menggambarkan
luapan hati yang bersukacita dengan menimbulkan suasana
yang gaduh, berisik

 Speaking, berkata-kata (Maz 66:8), adalah bentuk ekspresi
dengan mengucapkan kata-kata pujian penyembahan kepada
Tuhan.



Dengan Tangan Kita :
 Lifting, mengangkat tangan (Mzm. 143:6; 63:4; 134:2). Sikap

ini menggambarkan suatu kerinduan akan Allah, berserah, 
dan mempercayakan seluruh kehidupan kepada Allah.

 Clapping, bertepuk tangan (Mzm. 47:2; 149:3; II Raj. 11:12). 
Merupakan salah satu cara dimana Allah memerintahkan
umat-Nya dalam memuji Tuhan. Bertepuk tangan adalah
ekspresi yang menujukkan betapa senang hati orang-orang
percaya kepada Tuhan.

 Playing Musical instrument, Memainkan alat musik (Maz
149:3; I Taw. 23:5; II Taw. 2:12; Mzm. 150:3-5). Merupakan
anjuran dalam Firman Allah. Paulus paling sedikit dua kali 
menganjurkan orang-orang percaya untuk bermazmur (Ef. 
5:18-19; Kol. 3:16). Arti mazmur itu sendiri adalah nyanyian
pujian yang diiringi oleh kecapi atau alat music



Dengan Tubuh kita
 Standing, berdiri (Maz 135:2). Adalah bentuk ekspresi yang 

mengungkapkan rasa hormat kepada Allah, rasa kagum, heran
akan kebesaran dan kemuliaan Aallah.

 Dancing, menari (Mzm. 149:3; 150:4; I Sam. 6:14-16). Menari adalah
menggambarkan sikap hati yang penuh syukur.

 Bowing/kneeling, bersujud, bertelut (Flp. 2:10; Mzm. 95:6; Why. 
19:4). Merupakan ekspresi sikap hati yang menunjukkan suatu
penghormatan kepada Tuhan, dan merupakan suatu sikap hati
yang mau merendahkan diri dihadapan Tuhan.

 Mengangkat kepala (Mzm. 123:1). Merupakan ekspresi jiwa
seseorang yang berharap kepada Allah, juga dapat berarti suatu
kekaguman.

 Berjalan dan melompat (Kis. 3:8). Merupakan ekspresi bersukacita
atas perbuatan Allah.

 Berdiam diri (Mzm. 46:11; Hab. 2:20).
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 adalah tim pemuji dan penyembah yang diharapkan akan
ada dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Untuk
mewujudkan tim ini memerlukan usaha yang keras, 
latihan yang teratur dan terus menerus, artinya
memerlukan proses yang kompleks dan panjang. 

 Tim impian yang dimaksudkan disini adalah yang terdiri
dari : Pendeta/Gembala Sidang, Pelatih/Guru, Worship 
Leader, Pemain musik, singers, operator LCD, operator 
sound system, penari, dan personel pendukung lainnya
yang dianggap penting untuk dimasukkan, misalnya
penerima tamu, kolektan, koordinator ibadah, kebersihan, 
konsumsi, transportasi, dan lain-lain.



 Pastor atau Pendeta/Gembala Sidang, adalah pemimpin
utama dan tertinggi yang dipilih dan diberikan urapan dan
orotitas oleh Tuhan Yesus dalam sebuah tim praise and 
worship. Tugas dan wewenang Pendeta/Gembala Sidang
adalah sebagai berikut :

 Mengesahkan dan mentabiskan tim pujian penyembahan

 Menjadi peasehat, pengarah dan motivator.

 Memberikan kesempatan dan fasilitas untuk kelancaran
pelayanan

 Memberikan ide dan masukan untuk pengembangan

 Menggumulkan tema kebaktian dan acara pujian
penyembahan



 Selain pendeta perlu diangkat seorang pelatih, yang 
sekaligus dapat menjadi ketua koordinator, atau ketua
departemen pujian dan penyembahan. Tugas utama
dari trainer atau leader ini adalah :

 Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan pujian
dan penyembahan

 Sebagai wakil atau perpanjangan tangan dari gembala
untuk mengkoordinir pelayanan pujian penyembahan

 Menyeleksi dan atau mengaudisi, jemaat yang akan
menjadi tim inti dan melaporkan kepada gembala
untuk di tabiskan



 Mengadakan pelatihan pujian dan penyembahan termasuk
pelatihan musik, WL, singer, dancer dan semua komponen
yang berhubungan dengan pelayanan pujian dan
penyembahan. Bila perlu pelatihan diadakan dengan
mendatangkan trainer yang lebih kompeten dari luar
gereja lokal.

 Menyusun jadwal pelayanan.
 Menyusun tata tertib bagi semua tim yang disahkan oleh

pendeta, dan memantau pelaksanaannya.
 Mengadakan evaluasi bersama sehubungan dengan

pelayanan yang sudah dilaksanakan.
 Bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan

kualitas pujian dan penyembahan. 



 Worship leader bukan saja seorang song leader 
(pemimpin nyanyian) akan tetapi adalah seorang
penyembah, yang bertugas mengatur seluruh jalannya
acara ibadah mulai dari pembukaan sampai selesai. 
Tugasnya berbeda dengan seorang Master of 
Ceremony (MC), seorang WL memiliki tugas yang 
lebih kompleks diantaranya memimpin Acara, 
memimpin penyembahan, memimpin lagu, mengajak
jemaat untuk mempersiapkan hati mendengar Firman
Tuhan dan masuk dalam hadirat-Nya. 



 Memiliki panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan, 
kehidupan rohani yang stabil, bertumbuh dan
menghasilkan buah. 

 Bukan seorang yang baru bertobat, akan tetapi adalah
orang yang sudah teruji dalam pelayanan dengan memiliki
karakter/integritas hidup yang tidak diragukan lagi.

 Hidup dalam pujian dan penyembahan, seorang
penyembah yang benar dan hidup dalam pengurapan Roh
Kudus.

 Memiliki kemampuan bergaul dengan baik ditengah-
tengah jemaat, seorang yang ramah dan menyenangkan.



 Memiliki kemampuan komunikasi yang terlatih, serta
dapat mempengaruhi orang untuk menyembah Tuhan
melalui perkataannya.

 Memiliki kepekaan musik (sence of music) yang baik, 
sehingga dalam setiap acara kebaktian tidak terjadi
kesalahan nada, ketukan atau irama.

 Minimal dapat memainkan satu instrumen music melodis.

 Sudah terlatih, mengerti nada dan notasi lagu serta musik.

 Memiliki referensi lagu yang cukup banyak, dan dapat
memahami tema dan makna lagu yang dipilih untuk
dinyanyikan.

 Memiliki teknik vokal yang baik, minimal tidak fals.



 Mengikuti doa puasa dan persekutuan pelayan yang 
sudah dijadwalkan atau di atur oleh gereja.

 Mempersiapkan keberadaannya untuk melayani di
hadirat Tuhan yang kudus, dengan tetap menjaga
kekudusan kehidupannya dalam perkataan, perbuatan, 
dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama.

 Membangun kehidupan rohani yang berakar, 
bertumbuh dan berbuah secara berkesinambungan.



 Melakukan perdamaian dengan sesama apabila ada
persoalan, sebelum melakukan pelayanan, sebab bila
ada ganjalan dalam persoalan ini dapat merusak damai
sejahtera.

 Menanggalkan seluruh beban dan persoalan pribadi
dengan tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk memberikan jawaban tepat pada
waktunya.

 Secara terus menerus menjaga damai sejahtera dan
sukacita.



 Mengikuti jadwal latihan secara teratur dengan
sungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuan
dan skillnya. Sekalipun lagu yang akan dinyanyikan
adalah lagu yang sudah biasa dan sering dipakai
dalam ibadah, tetap harus dilakukan latihan dengan
sungguh-sungguh.

 Melakukan latihan vocal dan pernafasan secara
teratur untuk menjaga kualitas suara.

 Selama latihan WL berperan dalam memimpin
jalannya latihan, yaitu mengatur singer, tim penari, 
pemain music, dan komponen lainnya yang terlibat
dalam pelayanan.



 Menentukan dan menyusun acara ibadah dengan
baik dan kreatif. Dalam latihan seluruh susunan acara
tersebut harus dilakukan latihannya satu per satu
agar seluruh tim mengetahui garis besar dan detail 
acara yang akan dilaksanakan.

 Mempersiapkan daftar lagu/pujian yang akan
dinyanyikan, sebelum tugas pelayanannya, sesuai
dengan tema ibadah yang sudah ditentukan.



 Melakukan pengenalan terhadap jemaat yang akan
dilayani:

 Apakah kita mengenal dengan baik jemaat yang akan
kita layani

 Mencari informasi tentang usia mayoritas Jemaat.

 Bagaimana karakter jemaat di tempat atau daerah
tersebut

 Berapa perkiraan jumlah jemaat yang ada.

 Mencari informasi lagu-lagu yang sudah dikuasai dan
yang belum



 Apabila pelayanan yang akan dikerjakan adalah di gereja
atau jemaat yang baru maka selain pengenalan jemaat
seperti di atas, yang perlu diperhatikan lagi adalah fasilitas
atau sarana pendukung ibadah:

 Ketersediaan fasilitas penunjang, Sound system, musik, 
AC, multimedia.

 Kondisi tempat, dalam ruangan atau di luar ruangan, 
ruangannya kecil atau besar

 Waktu acaranya pagi, siang, sore, malam.



 Menyiapkan property, seragam yang akan dipakai oleh WL, 
singers, pemain music, penari dan semua tim. Seragam
yang dipakai sopan, rapi, dan terkesan wajar. Dalam hal ini
memang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta
bentuk acara ibadah yang akan diselenggarakan.



 Ekspresi pada saat ada di mimbar, meliputi ekspresi
wajah (mimiek) dan gerakan tangan dan badan (panto
mimiek)

 Cara memegang microphone, dan teknik vocal dengan
menggunakan mic.

 Pengucapan istilah, salam, dan komentar perlu jelas
dan terdengar dengan baik sampai di semua sisi
tempat jemaat duduk.



 Nada suara yang sudah ditetapkan pada saat latihan
perlu diperhatikan kembali apakah ada perubahan
atau tidak dan sesuai dengan jemaat pada umumnya. 
Sebab nada yang dipilih tidak boleh terlalu rendah
atau terlalu tinggi.

 Memperhatikan intro, interlude dan ending setiap
lagu, sehingga tepat dengan ketukan dan iramanya.

 Pengulangan lagu yang wajar sesuaikan dengan situasi
Jemaat.



 Waktu pujian, penyembahan, berdiri, duduk, tepuk
tangan, harus diperhatikan supaya jemaat tidak
merasa lelah dan disesuaikan dengan kondis jemaat.

 Worship Leader harus dapat mengarahkan suasana
mencapai ‘ klimaks rohani ‘ yaitu menyanyi, memuji, 
menyembah dan menerima Firman Tuhan



 Nada dasar, satu jari untuk nada dasar C, dua jari untuk
nada dasar D, tiga jari untuk nada dasar E, empat jari untuk
nada dasar F, lima jari untuk nada dasar G, jari jempol
untuk nada dasar A, jari jempol dan telunjuk untuk nada 
dasar B.

 Pengulangan lagu, jari telunjuk untuk kembali ke bait 
(verse), jari telunjuk dan tengah untuk reff, jari tengah
manis dan kelingkin untuk mengulang coda, jari
kelingking untuk ending, dan tangan mengepal untuk
mengakhiri lagu. Interlude …. Bridge …. Medley ….

 Overtone, jempol ke atas untuk menaikkan satu nada, 
jempol ke bawah untuk menurukan satu nada.



 Memperlambat tempo atau memperhalus suara, 
dengan cara mengayunkan tangan ke bawah, 
mempercepat tempo atau memperkeras suara dengan
cara mengayunkan tangan ke atas.

 Acapela, menunjuk ke pemain music dan
memberikan tanda dengan tangan di kepal.

 Drums Only,  menunjuk ke pemain drum, atau dengan
memberikan aba-aba

 Piano/keyboards only, menunjuk ke pemain keyboard 
atau denngan memberikan aba-aba



 Untuk aba-aba kepada jemaat kita dapat
menyampaikannya secara langsung dan merupakan
bagian dari komentar lagu. Dalam menyampaiakannya
kita dapat mengikuti nada (notasi) dari lagu tersebut, 
dalam nada penyembahan atau pujian.



 Memberi komentar bertujuan untuk membangkitkan
respon, semangat, dan sukacita jemaat agar suasana ibadah
menjadi hidup. Untuk itu dalam memberi komentar kita
perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

 Komentar disampaikan dengan bahasa yang jelas, tidak
terburu-buru, langsung kepada maksud dan tujuan.

 Komentar harus sesuai dengan tema lagu yang akan
dinyanyikan.

 Komentar dengan cara memperkatakan kata-kata yang 
positif dan membangkitkan iman. “Saya percaya Allah 
hadir di sini dan siap memberkati Saudara.”



 “Ada kuasa dalam hadirat Allah ……”

 “Saudara yang datang dengan masalah pasti akan pulang
dengan kelepasan”

 Dalam komentar seorang WL sedang membangun
komunikasi yang erat, penuh kasih bukan dibuat-buat.

 Kata-kata yang dipakai mengakrabkan dan menguatkan, 
disertai dengan ekspresi dan pandangan mata yang 
menyeluruh dan senyuman.

 Seorang WL dapat memakai ayat emas untuk komentar
tanpa memberikan ulasan yang panjang, cukup penegasan
saja.



 Jangan Meremehkan pujian-pujian dengan berkata,” 
sementara atau sambil menunggu mari kita menyanyi
“

 Jangan menghakimi keterlambatan jemaat.

 Jangan menghakimi cara jemaat memuji, jangan
paksakan jemaat untuk sama seperti kita.

 Jangan memojokkan jemaat dengan cara menyuruh
menyanyi suatu nyanyian tertentu, kemudian di ‘stop’ 
dan dipojokkan dengan komentar yang menghakimi, 
seharusnya WL memotivasi sebelum menaikkan
pujian tersebut.



 Jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak mengulangi
suatu pujian. Sebuah pujian maximal 3 kali,  
penekanan pada tujuan lagu tersebut umumnya pada
bagian Reff.

 Ingat Worship Leader bukan pengkhotbah, sehingga
tidak boleh banyak berbicara atau berkomentar terlalu
panjang.

 Kalau ada kesalahpahaman, jangan mempersalahkan
satu dengan yang lain, sebab itu menjadi celah bagi
Iblis; bicarakan baik-baik dan cari solusinya.



 Hati-hati dengan hal-hal atau acara yang dapat
menurunkan suasana hadirat Tuhan, misalnya: 
kesaksian yang terlalu panjang, ada persembahan
pujian, dan sebagainya perlu diatur dengan baik. 

 Hindari pertentangan dengan pemusik atau singers 
yang menimbulkan ketidak-sejahteraan suasana
ibadah.

 Hindari banyak bicara, komentar disaat lagu sedang
dinyanyikan, sebaiknya gunakan kata-kata, komentar-
komentar yang tepat pada saat jeda lagu.

 Jangan biarkan suasana vakum untuk beberapa waktu.



 Jangan imitasi dari gaya orang lain, seorang WL perlu
menemukan sendiri gayanya dan menjadi diri sendiri
yang unik, kreatif dan menarik.

 Hindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik :

 Terlalu sering menutup mata.

 Kebiasan gerakan tangan yang kurang baik.

 Membelakangi jemaat.

 Refleks mata berkedip-kedip.

 Pandangan yang kosong



 Dalam sebuah kebaktian terutama saat pujian dan
penyembahan, musik memegang peranan yang 
penting, yaitu membawa suasana penyembahan dan
membantu WL, singer dan jemaat untuk mengangkat
suara dalam menyanyikan lagu. Seorang pemain
musik adalah seorang penyembah yang perlu memiliki
kualifikasi hidup yang baik seperti seorang WL dan
tim penyembahan lainnya. Seorang pemain musik
tidak bisa meremehkan pelayanannya dan mengaggap
ini adalah permainan musik biasa. Setiap personel
perlu menyadari bahwa ini adalah sebuah panggilan
untuk melayani.



 Tim musik biasanya terdiri dari sebuah tim band yaitu
pemain keyboard, bass, guitar, drum, perkusi, dan alat
musik lainnya, ada juga yang karena dalam suatu
gereja belum meimiliki alat musik yang lengkap, maka
tim musik bergantian memainkan satu alat musik
misalnya keyboard. 



 Bagaimanapun keadaan sarana musik yang 
dimiliki setiap pemain musik diharapkan memiliki
Kualifikasi teknis penting antara lain sebagai
berikut :
 Terlatih dan terampil dalam memainkan alat musik

yang menjadi spesifikasinya.
 Bisa bekerjasama terutama dalam permainan band
 Tidak merasa lebih dan ingin menonjol dalam

memainkan alat musik
 Mengerti kode dan aba-aba dari WL
 Memiliki referensi lagu yang cukup banyak dengan

berbagai irama yang berfareasi
 Terus berlatih dan memiliki semangat untuk terus

belajar meningkatkan ketrampilannya untuk kemuliaan
Tuhan



 Berikut adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh
seorang pemain musik sebelum dan pada saat melayani :

 Berlatih sebelum memainkan lagu sekalipun sudah menguasai
dan menyanyikan/mengiringi lagu tersebut berulang kali. 

 Berlatih untuk mengenali dahulu karakter lagu,  yang berarti
seorang pemain musik harus melihat dahulu siapa pencipta lagu
itu, di mana dan dalam suasana apa dia diciptakan (konteksnya). 
Hal ini akan membantu pemusik untuk memainkan ‘suasana’ 
musik yang benar sehingga dalam mengiringi lagu tersebut pun 
penuh penghayatan.

 Memperhatikan dinamika lagu tersebut, supaya tidak salah pada
saat memainkan intro, irama, chord dan lain-lain.

 Perlu memperhatikan birama lagu apakah berbirama 3/4 atau
4/4.

 Memainkan lagu sesuai dengan nada dasar yang telah diberikan
dan perlu ditetapkan pada waktu latihan.



 Mengaransement lagu menjadi lebih menarik, pada intro, 
interlude yang juga berguna bagi jemaat untuk jeda dan istirahat
sebelum masuk ke bait 2 atau mengulang lagu dari awal.

 Mengusahakan supaya lagu stabil pada tempo yang dimainkan. 
Kalau tempo melambat dan mengikuti jemaat, maka harus
dimainkan kembali tempo yang benar di bagian interlude, agar 
Jemaat dapat mendengar kembali dinamika yang benar.

 Mainkan not yang bernilai 3 ketuk sebanyak 3 ketuk juga, 
banyak pemusik gereja yang mengkorupsi harga not dan
memainkannya lebih cepat dari yang seharusnya.

 Apabila memungkinkan, penggunaan alat musik yang lain di
luar piano dan organ seperti tifa, rebana, tamborin, gitar dapat
digunakan untuk menambah variasi iringan. Penggunaan alat-
alat musik ini juga harus melihat konteks lagu. Menggunakan
tifa untuk lagu “Tabuh Gendang” akan lebih sesuai daripada lagu
“Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil”. 

 Meminta bimbingan Tuhan sebelum mulai mengiringi nyanyian
Jemaat, tetap konsisten dan mengiringi lagu dengan tenang dan
percaya diri.



 Singers adalah tim penyanyi yang mendukung WL dalam
menyanyikan lagu-lagu pujian. Dalam sebuah acara
kebaktian singer yang baik dan seimbang terdiri dari 4 
orang ( 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan). Tugas
utama singers adalah sebagai berikut :

 Memberi tenaga vokal (vocal power) pada setiap pujian
yang dinaikkan.

 Memberi harmoni dan keindahan pada setiap pujian yang 
dinaikkan.

 Memberi inspirasi bagi jemaat dalam memuji Tuhan. 
Inspirasi dapat berupa :  Ekspresi atau mimic muka, mata, 
mengangkat tangan atau bertepuk tangan, gerakan atau
tarian tertentu.

 Menopang pemimpin pujian dan pemusik melalui doa.



 Dalam melayani yang perlu diperhatikan oleh seorang
singer adalah :

 Bisa mengikuti alunan penyembahan WL dan mengerti
keinginan Roh Kudus dan WL

 Tetap menaikkan pujian sekalipun WL sedang tarik nafas
atau memberi komentar

 Melihat atau mengerti tanda-tanda kode dari WL

 Memiliki referensi lagu dan menguasai nada dan liriknya
dengan benar

 Memiliki vocal yang terlatih agar tidak false, dan menyanyi
secara harmoni (suara 1, suara 2, suara 3)

 Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai dengan kata-kata
lagu

 Memiliki teknik michropone yang baik.

 Memiliki semangat belajar dan tetap berlatih dengan
sungguh-sungguh dan teratur



 Pada lima tahun terakhir ini, penggunaan multimedia 
dalam sebuah acara pujian dan penyembahan, mejadi hal
yang umum, banyak gereja yang sudah memiliki peralatan
multimedia yang lengkap, yang biasanya terdiri dari
sebuah komputer atau laptop yang memiliki spesifikasi
multimedia, dan LCD proyektor. Sarana multimedia 
membuat suasana ibadah menjadi lebih menarik, dan
mudah terutama pada penampilan teks lagu, ayat Firman
Tuhan,  dan jalannya acara ibadah.

 Seorang operator Multimedia harus menguasai program 
multimedia pada komputer, misalnya microsoft
powerpoint, easy worship, pemutar musik, vedeo, dan lain-
lain. Memiliki ketrampilan yang baik, dapat dengan cepat
dan tepat menampilkan pada proyektor setiap tampilan
yang dibutuhkan dalam ibadah.



 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan operator 
multimedia adalah :

 Menguasai banyak lagu terutama liriknya dengan baik dan
benar

 Menyiapkan terlebih dahulu setiap lagu, ayat Firman
Tuhan, warta mimbar, dan tampilan lainnya yang akan
dipakai dalam ibadah.

 Mencoba seluruh peralatan yang dipakai, dan dipastikan
dapat berfungsi dengan baik.

 Bila dalam jalannya ibadah ada lagu yang diluar rencana, 
harus segera dapat menampilakannya, dan apabila yang 
dinyanyikan lagu baru yang belum ada di file slide, maka
seorang operator harus mampu dengan cepat mengetik
dan menampilkannya. 



 Mendesain tampilan pada layar dengan huruf yang 
cukup jelas bisa dibaca oleh jemaat yang duduk pada
bagian belakang.

 Tampilan huruf konsisten dengan background 
multimedia yang sesuai, dengan tema lagu, tidak
terlalu menonjol agar tidak menarik perhatian jemaat
untuk menyembah Tuhan.

 Seorang operator harus dapat dengan cepat dan
terampil dalam menampilkan teks lagu dan ayat, tidak
terlambat, apalagi jika lagu yang dinyanyikan
tergolong baru dan belum banyak jemaat yang hafal.

 Sungguh-sungguh dalam menjalankan pelayanannya, 
dan memiliki semangat belajar untuk meningkatkan
ketrampilannya.



 Sound system pada acara pujian dan penyembahan
yang menggunakan alat musik mutlak harus ada
soundsystem yang baik. Peralatan soundsystem yang 
dipakai adalah peralatan yang dapat berfungsi dengan
baik, dan tidak sedang dalam keadaan rusak atau
setengah jadi, semua dalam keadaan normal. Jika
tidak justru akan menciptakan suara yang bising, dan
mengganggu jalannya ibadah.



 Dalam sebuah acara praise and worship, minimal 
sound yang dibutuhkan adalah, sebuah mixer dengan
jumlah chanel yang lebih, dengan berbagai
asesorisnya, power dan speaker dengan watt yang 
sesuai dengan jumlah jemaat dan besarnya ruangan, 
monitor vokal, dan monitor musik. Bila salah satu
komponen soundsystem kurang, seorang soundman 
harus mampu mengatasi persoalan ini dengan
menggunakan peralatan yang ada.



 Kualitas suara jelas terdengar sampai di belakang dan
semua sisi dimana jemaat duduk.

 Monitor pada WL, Singers dan pemain musik harus
terdengar dengan jelas dan tidak feedback.

 Monitor semua alat musik juga harus berfungsi
dengan baik, dapat didengar oleh semua pemain
musik, WL dan singers, dancer,  secara merata dan
harmoni. 

 Mengatur volume Worship Leader, Singers dan musik
secara seimbang, dengan suara WL lebih sedikit dari
yang lain.



 Mengatur volume Worship Leader, Singers dan musik
secara seimbang, dengan suara WL lebih sedikit dari yang 
lain.

 Mengatur volume suara antar alat musik secara seimbang
sehingga tercipta harmoni yang baik.

 Suara pengkhotbah harus jelas pada setiap sisi jemaat
berada.

 Bila acara direkam dengan menggunakan kamera, maka
kualitas audio yang diberikan kepada kameramen harus
jelas dan dengan kualitas yang maksimal.

 Selalu menjaga agar tidak feedback atau noise apapun
kendala dan keadaannya.

 Menguasai seluruh peralatan sound system dengan cukup
baik sehingga mampu menghasilkan suara / hasil yang 
paling maksimal.



 Kehadiran penari dalam sebuah pujian penyembahan
menambah suasana menjadi hidup agung dan megah. 
Penari akan membawa jemaat memuji Tuhan dengan
lebih ekspresif. Oleh karena itu setiap penari harus
menampilkan sebuah gerakan tari yang bermakna, 
sesuai dengan kata-kata dalam pujian, menari dengan
sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan.



 Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh
seorang penari adalah :
 Dalam setiap acara pujian dan penyembahan memakai

seragam yang baik dan sopan, dengan make-up yang 
sewajarnya dan tidak berlebihan.

 Tema gerakan harus sesuai dengan tema lagu, dan setiap
gerakan memiliki makna yang Alkitabiah dan
memuliakan Tuhan.



 Dalam menari harus kompak, dengan gerakan yang 
serasi.

 Menggunakan properti tarian yang sesuai dengan lagu
serta jenis acara, misalnya kapan harus menggunakan
pita, tamborine, baner, flag, panji-panji, dan lain-lain.

 Dalam menciptakan dan menyusun gerakan baru harus
minta pimpinan Tuhan agar tercipta sebuah tarian yang 
memuliakan Tuhan.

 Terus berlatif dan kreatif untuk meningkatkan skill.


