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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 KJ 60 : 1 “HAI MAHLUK ALAM SEMESTA”
1.
Hai makhluk alam semesta Tuhan Allahmu pujilah:
Haleluya, Haleluya!
Surya perkasa dan terang, candra, kartika cemerlang,
puji Allah tiap kala: Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Doa Pembukaan oleh PL
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 103 : 15 – 22
Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman
GB 257 : 1 “YANG INDAH BUNGA MAWAR”
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PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab➔ Kejadian 14 : 1 - 12
Renungan Firman
Nyanyian Respons Firman GB 285 : 1 “DALAM ROH YESUS KRISTUS”

Doa Syafaat
PENGUCAPAN SYUKUR
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Surat
1 Tesalonika 5 : 18
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Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 450 : 1 “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 kehendakNya!
Doa Persembahan
Warta Pelkat
PENGUTUSAN
Nyanyian Pengutusan GB 270 : 1, 2 “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”
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Berkat oleh PF
Umat:

menyanyikan “Amin” (GB 402a)
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KEJADIAN 14 : 1 – 12
SALING MENGUASAI

Berperang dengan tujuan memperluas dan menguasai wilayah menjadi
ciri masa kerajaan dahulu. Satu kerajaan bersekutu dengan yang lain untuk
merebut wilayah tertentu yang mereka inginkan. Penguasaan suatu wilayah
dikarenakan memiliki sumber alam yang besar. Dengan menaklukan wilayah
tersebut, maka sumber alam dapat dikuasai. Namun demikian, selain factor
sumber alamnya, perang bisa terjadi karena ingin melepaskan diri dari
kekuasaan yang menaklukan mereka.
Gambaran saling menguasai inilah yang menjadi bagian nas pagi ini.
Disebutkan ada dua kelompok yang saling merebut, memberontak dan
melawan satu sama lain. Ketika salah satu mengalami kesalahan, maka
wilayah dan harta benda penduduknya dirampas. Penduduk menyelamatkan
diri ke wilayah yang aman. Dampak dari semuanya adalah penderitaan yang
dikalahkan atau ditaklukkan.
Dalam kehidupan kita saat ini juga tidak lepas dari “saling menguasai”.
Dengan kekuatan yang kita memiliki, seperti jabatan, uang pola piker yang
merasa paling benar, dsb. Semuanya dipakai untuk menguasai orang lain
supaya patuh, mendengar dan melakukan apa yang menjadi keinginan kita.
Tindakan ini tanpa disadari membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pasti
ada “pemberontakan” untuk melepaskan diri. Bentuk pelepasan diri dengan
menjaga jarak dan menjauhi. Akibatnya hubungan menjadi tidak baik.
Melepaskan diri dari sifat ingin “menguasai” harus kita lakukan. Mari
menyadari bahwa kita adalah mahluk social yang membutuhkan kehadiran
orang lain dalam hidup. Masing-masing kita diberikan kemampuan dan
memiliki kekurangan. Ada masanya kita ditopang orang lain. Jadi, janganlah
saling memperlihatkan kekuatan diri. Sebaliknya kita merendahkan hati untuk
saling menerima, melayani dan mengasihi. Mari kita mulai hari ini untuk
menyatakan kasih Tuhan bagi sesama dengan saling menerima, melayani dan
mengasihi.
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