
                                                                                                                                                     1. 

 

GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

Jemaat “GIDEON” DEPOK 

 

 

 
 

TATA IBADAH PELKAT  

 Sesudah Kenaikan Tuhan Yesus Ke Sorga 
 

 
 

 
 

JUMAT 22 MEI 2020 



2 

 

• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  
o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun secara 

manual(softcopy tata ibadah dan renungan disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibuka 30 menit 

sebelumnya. 

o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah. 

o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) yang 

dapat mendukung untuk melakukan peribadahan. 

o Bapak/Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom  mohon memperhatikan 

posisi kamera, tingkat penerangan, audio(selama ibadah berlangsung harap 

microfon dimatikan kecuali ada interaktif) 

o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dikumpulkan ke 

Kantor Majelis Jemaat atau Transfer Bank..... 

o Selamat beribadah. 

-Saat Teduh 

 

• Ungkapan Situasi oleh PL 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

Nyanyian Pembukaan  KJ 13 “ALLAH BAPA, TUHAN” 

1.  Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu! 

  Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu! 

  Langit-bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. 

  Datanglah dengan kasih-Mu! 

 

Doa Pembukaan oleh PL 

 

Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 26 : 8 – 12 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

 

KJ 59 “BERSABDALAH TUHAN” 

1.  Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan. 

  Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan. 

  Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. 

  Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ 1 Korintus 14 : 10 - 19 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  GB 285 “DALAM ROH YESUS KRISTUS” 

      
Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab  

I Tawarikh 29 : 17 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 450  “HIDUP KITA YANG BENAR” 

1.  Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 
  Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 

 

  Refrein: 
  Dalam susah pun senang; dalam segala hal 

  aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendak-Nya! 
 

Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 
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PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan    KJ 346 “TUHAN ALLAH BESERTA ENGKAU” 

1.  Tuhan Allah beserta engkau 

  sampai bertemu kembali; 

  kasih Kristus mengawali, 

  Tuhan Allah beserta engkau! 

 

  Refrein: 

  Sampai bertemu, bertemu, 

  sampai lagi kita bertemu; 

  sampai bertemu, bertemu, 

  Tuhan Allah beserta engkau! 

 

3.  Tuhan Allah beserta engkau 

  dalam susah dan keluhmu; 

  rangkulan-Nya menghiburmu, 

  Tuhan Allah beserta engkau!  

 

 

Berkat oleh PF 

 

Umat: Amin, Amin ya benar adanya Amin. 
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1 KORINTUS 14 : 10 – 19 
 

KARUNIA BAGI PERSEKUTUAN 
 

Penulis mengalami masa kecil ketika beberapa bibi dan paman 

menikah, kakek dan nenek tidak pernah memesan jasa boga (katering). 

Penulis masih ingat selama beberapa hari rumah dipenuhi dengan tetangga 

yang datang memasak. Sejumlah bapak memasak lauk dari hewan-hewan 
besar, sementara ibu-ibu menyiapkan panganan sesuai dengan keahlian 

masing-masing. 
Tradisi yang mungkinsudah jarang kita jumpai ini menunjukkan 

kebersamaan di antara kelompok masyarakat. Kebersamaan itu terlihat 
semakin indah saat masing-masing anggota kelompok masyarakat tersebut 

mau memberikan diri dan karunia yang dimiliki demi kepentingan Bersama. 

Penulis membayangkan indahnya kebersamaan di atas juga yang Paulus 
harapkan dari jemaat di Korintus. Nas Alkitab yang kita baca hari ini 

menunjukkan pesan Paulus sebagai upaya membangun jemaat di dalam 
persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Oleh karena itu karunia-karunia yang 

dimiliki oleh anggota jemaat perlu dirayakan bersama di dalam persekutuan. 

Menurut Paulus, tidaklah benar jika satu karunia lebih baik daripada karunia 
yang lain. Hal ini dikatakan Paulus menanggapi jemaat yang menganggap 

karunia roh lebih penting dibandingkan karunia lainnya. Karunia roh memiliki 
manfaat tertentu, begitu juga karunia yang lain. 

Hal terpenting di dalam persekutuan adalah Bersama-sama memberikan 

diri guna membangun persekutuan tersebut, apapun karunia yang kita miliki. 
Tidak tepat jika kita menganggap pelayanan berkhotbah lebih baik daripada 

menyanyi, atau mereka yang berdoa dengan lebih mulia dibandingkan mereka 
yang pelayanan perkunjungan. Gereja tentu membutuhkan semua karunia ini, 

terlebih di era yang semakain kompleks seperti sekarang. Kita membutuhkan 
tiap-tiap orang yang mau memberi diri dengan karunianya. Semuanya itu 

diverikan demi membangun persekutuan jemaat Kristus, bukan karena 

kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. 


