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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 : 1 “KAMI PUJI DENGAN RIANG” 

Do = g 4 ketuk 

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 92 : 1 – 5 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

 

KJ 144b : 1 “SUARA YESUS KUDENGAR” 

Do = d 6 ketuk (2x3) 

1.  Suara Yesus kudengar, ‘Hai Mari yang penat, 

  Serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat.’ 

  Kepada Yesus, Tuhanku, "ku datang berserah; 

  jiwaku yang letih lesu dibuatNya lega. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Kisah Para Rasul 11 : 19 - 30 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  GB 278 : 1 “HAI, UMAT TUHAN CELIKKANLAH” 

 

 

 
 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab;  

Mazmur 50 : 23a  
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Nyanyian Pengucapan Syukur GB 80 : 1 “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 

 

 

 
 

Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 

 

PENGUTUSAN 
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Nyanyian Pengutusan   GB 116 : 1, 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. 

 

Berkat oleh PF 

Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

 
 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
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SUKA BEKERJASAMA 

KISAH PARA RASUL 11 : 19 – 30 
 

Apakah kita perlu melibatkan orang lain dalam persekutuan dan pelayanan? 

Atau apakah pada masa new normal sekarang, kita beranggapan orang lain 

justru menjadi ancaman dalam hidup ini? 
Mari kita belajar dari Barnabas. Bisa dikatakan usaha Barnabas untuk 

memberitakan Injil Kristus sangat berhasil (ay.24). Ia menasihati orang-orang 
di Antiokhia untuk tetap setia kepada Tuhan. Apa yang diajarkannya, itu juga 

yang dilakukannya. Barnabas adalah ciri hidup seorang yang memberi dirinya 
dituntun oleh Roh Allah. 

Keterikatan yang saling menumbuhkan antara Barnabas dan umat di 

Antiokhia itu membuahkan hasil. Namun demikian hal itu tidak membuat 
Barnabas mengandalkan prestasinya atau dirinya sendiri. Mengapa? Sebab 

hanya dengan iman yang terus dituntun Roh Kudus, dia dapat tetap focus 
pada pekerjaan Tuhan. Ia sadar bahwa Roh Kudus yang mendorongnya untuk 

melibatkan orang lain dalam pelayanan yang luas ini. Barnabas memahami 

hakikat persekutuan selaku umat Tuhan. Itulah yang kemudian membuatnya 
mengambil keputusan mengajak Paulus ke Antiokhia tanpa merasa terganggu 

oleh kehadirannya. Itu adalah sikap iman yang fokus pada kemajuan 
panggilan dan pengutusan di tengah jemaat. Kerjasama atau sama-sama 

bekerja melayani dengan karunia-karunia yang Allah beri menjadi kesukaan 
mereka. 

Mereka bekerja sama dan tidak melihat orang lain sebagai ancaman. Faktor 

itu turut membawa kemajuan Injil. Itu adalah hakikat persekutuan. 
Persekutuan menjadi diberkati. Apalagi pengajaran yang berdasarkan pada 

pokok kebangkitan dan kemenangan Kritus di sampaikan mereka dengan 
kuasa Roh Kudus. Hasilnya, umat bukan hanya dipenuhi dengan kebenaran 

pengetahuan tetapi juga perubahan perilaku yang terwujud dalam sikap 

menerapkan kebenaran firman Allah. Dampaknya, umat suka membantu 
sesama yang menderita. Mereka melakukan pelayanan kasih dengan 

memberikan bantuan bagi jemaat di wilayah Yudea (ay.29). 
Marilah kita bahu membahu bekerja sama dalam melayani dengan kuasa 

Roh Kudus. Biarlah kita tetap memiliki sikap saling membutuhkan dan peduli 

satu sama lain. Sebab kata firman Tuhan. “Demikianlah kamu memenuhi 
hukum Kristus” (Galatia 6:2).  

 


