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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 3 “KAMI PUJI DENGAN RIANG” 

1.   Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 

  bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar. 

  Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t'lah lenyap. 

  Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap. 

 

Doa Pembukaan oleh PL 

 

Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 51 : 9 – 15 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

 

KJ 55 “YA SUMBER KASIH, ROH KUDUS” 

1.  Ya Sumber Kasih, Roh Kudus, pancarkan apiMu, 

  sehingga hati kami pun penuh semangatMu! 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ 1 Tesalonika 4 : 1 - 6 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  GB 116 : 2 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG” 

2.  Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 

  bagi semua orang yang berkesah. 

  Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu, 

  agar hidupmu jadi saksi teguh. 

  Reff: 

  Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 

  ingatlah Kristus minta darimu; 

  pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 

  supaya dunia mengagungkan nama-Nya 

 

 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Injil Lukas 6 : 38 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur GB 80  “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 
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Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 

 

PENGUTUSAN 
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Nyanyian Pengutusan    GB 194 “KURASAKAN NYALA API DALAM HATIKU” 

 

 
 

2.   Kurasakan nyala api dalam hatiku, 

  jiwaku pun bersorak, bergemar. 

  Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, 

  "ku tetap percaya pada janji-Nya. Reft… 

 

Berkat oleh PF 

Umat:  menyanyikan “Amin” (GB 402a) 
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1 TESALONIKA 4 : 1 – 6 

 
HIDUP BERKENAN KEPADA ALLAH 

 

Kehendak Allah adalah supaya kita hidup kudus; tidak bercela. Allah 

yang memanggil, memilih dan menyelamatkan kit aitu Mahasuci, Mahakudus 

dan Mahamulia. Jika seseorang hidup kudus maka Allah selalu tinggal di dalam 
dan besertanya, bahkan dia selalu di dalam hati dan pikiran Allah. 

Hidup kudus adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Artinya 

sesuai dengan kehendak Allah, bukan menurut keinginan sendiri, ataupun 
dunia. Hidup bermasyarakat, memang tidak bebas dari pengaruh buruk. 

Seperti jemaat di Tesalonika sangat dipengaruhi oleh perilaku orang-orang 
yang tidak mengenal Allah. Dalam hidup perkawinan, mereka bertindak 

mengikuti hawa nafsu. Kalua sudah tidak puas dengan isterinya, suami pergi 

mencari perempuan-perempuan lain untuk dirayu dan diperdaya agar dapat 
melakukan percabulan, perilaku tukang selingkuh dan kawin serta melakukan 

percabulan seperti ini merongrong kehidupan jemaat. Ada warga jemaat yang 
telah terpengaruh dan mungkin sudah jatuh. Paulus menasehati bahwa 

sebesar apa pun pengaruhnya, jemaat harus tetap hidup mengikuti nasihat 

dan petunjuk pastoral yang diberikan. Mereka mesti lebih sungguh-sungguh 
hidup berkenan kepada Allah dan tetap menjaga kekudusan dalam 

perkawinan. Hidup dengan satu isteri, setia, jujur dan benar, memperlakukan 
isterinya dengan baik dan adil, sehingga perkawinan terus berlangsung dalam 

pengudusan dan penghormatan. Jadi, keluarga akan utuh dan terhindar dari 
perceraian yang memalukan karena percabulan. 

Roh Kudus mengurapi dalam seluruh aktivitas di hari ini agar kita hidup 

berkenan kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya sesuai firman-Nya, kita 
akan terhindar dari hawa nafsu daging dan perilaku cabul sehingga tubuh ini 

tetap kudus untuk kemuliaan Allah. Jika tidak, kita akan mendapat 
balasannya.  


