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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 454 : 1 “INDAHNYA SAAT YANG TEDUH” 

1.  Indahnya saat yang teduh 

  menghadap takhta Bapaku: 

  kunaikkan doa padaNya, 

  sehingga hatiku lega. 

  Di waktu bimbang dan gentar, 

  jiwaku aman dan segar; 

  ‘ku bebas dari seteru 

  di dalam saat yang teduh. 

 

Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 23 : 1 – 6 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 
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KJ 415 : 1 “GEMBALA BAIK BERSULING NAN MERDU” 

1.  Gembala baik, bersuling nan merdu, 

  membimbing aku pada air tenang 

  dan membaringkan aku berteduh 

  di padang rumput hijau berkenan. 

   

  Refrein: 

  O, Gembalaku itu Tuhanku, 

  membuat aku tent’ram hening. 

  Mengalir dalam sungai kasihku 

  kuasa damai cerlang, bening. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ I Petrus 5 : 1 - 5 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  KJ 407 : 1 “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI” 

1.  Tuhan, Kau Gembala kami, 

  tuntun kami, dombaMu; 

  b’rilah kami menikmati 

  hikmat pengurbananMu. 

  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milikMu, 

  Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  kami ini milikMu. 

 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Surat  

Ibrani 13 : 15 
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Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 293 : 1 “PUJI YESUS” 

1.  Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 

  Langit, bumi, maklumkan kasihNya! 

  Haleluya! Nyanyilah, para malaikat: 

  kuasa, hormat b'rilah kepadaNya. 

  Selamanya Yesus Gembala kita, 

  siang malam kita didukungNya. 

  Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! 

  Puji Dia! Mari bernyanyilah!   

 

Warta Pelkat 

 

PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan   KJ 432 : 1, 2 “JIKA PADAKU DITANYAKAN” 

1.  Jika padaku ditanyakan 

  apa akan kub'ritakan pada dunia 

  yang penuh penderitaan, 

  'kan kusampaikan kabar baik 

  pada orang-orang miskin, 

  pembebasan bagi orang yang ditawan; 

  yang buta dapat penglihatan, 

  yang tertindas dibebaskan; 

  sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 

  K'rajaan Allah penuh kurnia 

  itu berita bagi isi dunia. 

 

2.   Jika padaku ditanyakan 

  apa akan kusampaikan 

  pada dunia yang penuh dengan cobaan, 

  aku bersaksi dengan kata, 

  tapi juga dengan karya 

  menyampaikan kasih Allah yang sejati. 

  T'lah tersedia bagi kita 

  pengampunan dan anug'rah, 

  kes'lamatan dalam Kristus, PuteraNya. 

  K'rajaan Allah penuh kurnia 

  itu berita bagi isi dunia. 
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Berkat oleh PF 

Umat: menyanyikan “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya” (GB 401) 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

TUHAN YESUS GEMBALA AGUNG 
 

I PETRUS 5 : 1 – 5 
 

Para teolog bidang teologi pastoral pada umumnya berpandangan, bahwa seluruh 

pelayanan yang dilakukan dalam gereja adalah pelayanan pastoral. Howard dan 
Clinebell, menyatakan pelayanan gereja dalam khutbah, ibadah, Pendidikan, konseling 
pastoral, kepemimpinan dan pengembangan jemaat, pemberdayaan kaum awam dan 
pelayanan kepada masyarakat, semuanya bersifat pastoral yang mendampingi dan 
membawa seseorang pada hidup memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya setiap 
orang yang melayani di gereja harus menjadi pribadi yang care (memelihara) dan 
concern (mempedulikan) serta hidup dalam love (kasih) yang semuanya bersumber 
dari Tuhan Yesus Sang Gembala Agung. Jika hal ini sungguh diwujudkan paling tidak 
masalah-masalah dan konflik dalam gereja dapat diminimalisir. 

Rasul Petrus mengingatkan para pemimpin gereja untuk meneladani Tuhan Yesus 

Sang Gembala Agung. Tuhan Yesus tidak pernah menggembalakan umat-Nya dengan 
paksa, tetapi menyadarkan umat secara sukarela  melakukannya sesuai kehendak 
Allah. Tuhan Yesus tidak pernah mencari keuntungan bagi diri-Nya sendiri, tetapi apa 
yang dilakukan-Nya hanyalah pengabdian. 

Tiga hal yang dilakukan Tuhan Yesus ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan 
Yesus adalah pribadi yang care, concern and love dalam melayani umat manusia dan 
dampak pelayanan-Nya sungguh luar biasa, umat terberkati. Jika setiap pemimpin 
gereja saat itu dan saat ini berusaha hidup meneladani Tuhan Yesus, maka hidup 
mereka akan diberkati Tuhan dan menerima mahkota yang tidak pernah layu. Hidup 
para pelayan Tuhan akan berdampak positif sama seperti pelayanan Yesus dan mereka 
dihormati dan dihargai bukan karena jabatannya, tetapi karena pelayanannya. 
Sehingga orang muda pun dengan melihat role mode dari para pemimpin dan orang 
tuanya akan menjadi pribadi yang patuh dan menghormati orang tuanya. 


