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• 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  GB 4 : 1 “BERSORAK BAGI TUHAN” 

 

 
 

Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 118 : 31 – 37 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 
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KJ 54 “TAK KITA MENYERAHKAN” 

1.   Tak kita menyerahkan kepada musuhnya 

  pelita yang bersinar di dalam dunia. 

   Tak boleh Firman Allah yang sungguh dan teguh, 

   Alkitab yang mulia, diambil seteru. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Galatia 3 : 15 - 24 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  KJ 256  “KITA SATU DI DALAM TUHAN” 

1.  Kita satu di dalam Tuhan, 

  satu G'reja yang esa. 

  Marilah bertolong-tolongan, 

  kau dan aku, s’muanya. 

  Marilah bertolong-tolongan, 

  kau dan aku, s’muanya. 

 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab  

Mazmur 96 : 8 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur GB 84  “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU” 
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Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 

 

PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan    KJ 249 : 1, 3 “SERIKAT PERSAUDARAAN” 

1.  Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 

  Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 

  Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 

  berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan. 

 

3.  Dan masing-masing kamu pun dib'ri anugerah, 

  supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. 

  Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan 

  jemaat menurut firmanNya berkasih-kasihan. 

 

Berkat oleh PF 

Umat:  menyanyikan “Amin” (GB 402a) 
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GALATIA 3 : 15 – 24 
 

BERPEGANG PADA JANJI 
 

Banyak orang dapat dengan mudah mengucapkan sebuah janji, tapi 

tidak semua yang mampu memenuhi hal itu. Seperti berbunyi lirik lagu Bob 
Tutupoly. “Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Setinggi 

gunung seribu janji. Lain di bibir lain di hati”. Banyak orang tidak dipercaya 
karena belum dapat memenuhi  apa yang dijanjikannya. Tetapi banyak juga 

yang menerima lebih banyak kepercayaan karena mereka mampu memenuhi 

apa yang dijanjikannya.  
Paulus dalam bacaan pagi ini juga berbicara tentang janji. Janji ini 

dihubungkan dengan kasih karunia Allah dan pembenaran karena iman. 
Menurut Paulus, sama seperti surat wasiat yang telah disahkan tidak dapat 

dibatalkan dan diubah oleh siapapun, demikian pula janji Allah kepada 
Abraham dan keturunannya (ay.16). janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh 

hukum Taurat yang diberikan kemudian kepada umat Israel (ay.17, 18), 

karena Dia setia berpegang pada janji-Nya. Janji Allah ini dipenuhi melalui 
kedatangan Yesus Kristus. Karenanya setiap orang yang percaya kepada 

Yesus Kristus memperoleh janji keselamatan itu. Ini tidak seperti mereka yang 
ingin mendapatkan keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Setiap 

orang akan dibenarkan dan menerima janji keselamatan hanya melalui iman 

kepada Yesus Kristus (ay.24). 
Bacaan pagi ini meneguhkan iman kita bahwa Allah tidak akan pernah 

melupakan janji-Nya kepada umat-Nya. Karena itu marilah belajar menjadi 
orang-orang yang setia berpegang pada janji yang kita ucapkan. Penuhilah 

janji kita kepada Tuhan atau pun terhadap sesama. Jika kita memiliki janji 

kepada Tuhan yang belum dilakukan, mari berusaha untuk memenuhinya 
mulai hari ini. Jika kita mempunyai janji kepada sesama, lakukanlah! Dengan 

demikian orang tidak akan hilang kepercayaannya kepada kita. Jadilah anak-
anak Tuhan yang setia memenuhi janji, sebagaimana keteladanan yang 

ditunjukkan Allah. 


