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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 64 : 1 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 

1.  Bila kulihat bintang gemerlapan 
  dan bunyi guruh riuh kudengar, 

  Ya Tuhanku, tak putus aku heran 
  melihat ciptaanMu yang besar. 

 

  Refrain: 
  Maka jiwakupun memujiMu: 

  "Sungguh besar Kau, Allahku!" 
  Maka jiwakupun memujiMu: 

  "Sungguh besar Kau, Allahku!" 

 

Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 145 : 1 – 7 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 
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GB 61 : 1 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU” 

 

        
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Mazmur 133 : 1 - 3 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  KJ 249 : 1 “SERIKAT PERSAUDARAAN” 

 

1.  Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 

  Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 

  Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 

  berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan. 

 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab  

Amsal 3 : 9 - 10 



4 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur GB 83 : 1 “MARILAH MENGUCAP SYUKUR” 

 
 

Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 

 

PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan   KJ 269 : 1, 2 “HAI MUSAFIR, MAU KEMANA” 

1.  Hai musafir, mau ke mana 

  kau arahkan langkahmu? 

  Kami ikut titah Raja 

   dan berjalan tak lesu: 

  lewat gunung dan dataran 

  arah kami ke istana, 

  arah kami ke istana 

  kota Raja yang kudus. 

  Arah kami ke istana 

  kota Raja yang kudus. 
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2.  Apa kamu dapat tahan 

  dalam badai yang seru? 

  Tangan Tuhan yang menuntun: 

  hati kami pun teguh. 

  Apa pun yang dihadapi, 

  Yesuslah membimbing kami, 

  Yesuslah membimbing kami, 

  ke kotaNya yang kudus. 

  Yesuslah membimbing kami 

  ke kotaNya yang kudus. 

 

 

Berkat oleh PF 

Umat:  menyanyikan “Amin” (GB 402a) 
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MAZMUR 133 : 1 – 3 
 

CARA MENGUNDANG BERKAT TUHAN 
 

Dalam tradisi Israel, ziarah biasanya dilakukan ke Kemah Suci atau 

Kaabah yang berada di sebuah bukit kota Yerusalem. Sementara Yerusalem 
itu adanya di atas bukit. Karena itu ziarah adalah perjalanan yang pasti 

melelahkan. Dengan menyanyikan nyanyian Ziarah sabil mendaki. Kelelahan 
terlupakan karena makin dekat ke kemah suci. Nyanyian ziarah membuat 

perjalanan ziarah yang sedang dilakukan sungguh-sungguh dihayati justru 

karena temanya adalah persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun 
itu menyejukkan dan melegakan hati di tengah kehidupan yang panas karena 

persaingan dan gesekan antar individu. Ke dalam persaudaraan yang rukun 
itulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan 

kedalam perkumpulan yang saling berseteru, egois dan kacau balau. Kedalam 
persekutuan persaudaraan yang rukunlah Tuhan bukan sekedar menuangkan 

berkat melainkan memerintahkan berkat. Ini pasti, bukan mudah-mudahan! 

Millennium kita tandai karakter egoisme dan induvidualisme. 
Persekutuan dan persaudaraan dipandang sebagai ketinggalan zaman. 

Padahal nyatanya kita tetap membutuhkan sesama. Karena itu harus 
mempertimbangkan kehadiran dan kepentingan mereka. Tanpa itu kita akan 

berubah menjadi robot. Sementara kita sadari bahwa robot sungguhan tidak 

pernah merupakan karya satu orang. Robot selalu menjadi karya banyak 
orang, bahkan yang berbeda disiplin pengetahuan. Tuhan bersetuju dengan 

persaudaraan yang rukun, bukan individualism yang hanya mau menang 
sendiri dan merasa sukses setelah mampu memanipulasi orang lain. Itu bukan 

persaudaraan. Itu kelicikan. Kita semua bisa hidup dalam persaudaraan dan 

kerukunan. Bersaudara secara rukun menjadi cara untuk kita mengundang 
berkat Tuhan kedalam kehidupan manusia di atas dunia ini. Sekarang kita 

sadar Berkat Tuhan dapat kita undang ke dalam kehidupan ini. Jadi kita 
sesungguhnya bisa, hanya sering tidak mau.  


