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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 & 3 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 
Do = C 4 ketuk 

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

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

 
Refr: 

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

 
3. "Pabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, 

kar"na terkabullah yang kurindukan: melihat Dikau, Tuhanku akbar. 

  
Refr: 

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

 

Doa Pembukaan oleh PL 
 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 25 : 1 - 22 

 
Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 
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KJ 54 : 4 “TAK KITA MENYERAHKAN” 
Do = es 4 ketuk 

 
4. Di hati kami, Tuhan, Kautulis SabdaMu, 

supaya kami juga setia dan teguh. 

Kendati gunung goyah, binasa dunia, 
kekallah Firman Allah selama-lamanya. 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

 
Pembacaan Alkitab➔ Kisah Para Rasul 20 : 22 - 24 

 

Renungan Firman  

 
Nyanyian Respons Firman  KJ 446 : 1 “SETIALAH” 
Do = bes 4 dan 2 Ketuk 
 

1. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. 

Setialah, sokonganNya tentu di jalan yang berat. 
‘Kan datang Raja yang berjaya 

menolong orang yang percaya. 

Setialah! 
 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 
 

Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab;  

Yunus 2 : 9  

 

Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 403 : 1 “HUJAN BERKAT KAN TERCURAH” 

Do = bes 6 Ketuk (2x3) 
 

1. Hujan berkat 'kan tercurah, itulah janji kudus: 

hidup segar dari sorga 'kan diberi Penebus. 
 

     Refr: 
     Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 

     sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 

 
Doa Persembahan 

 
Warta Pelkat 
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PENGUTUSAN 
 
Nyanyian Pengutusan   GB 115 : 1 & 2 “UTUSLAH KAMI” 

 

 
 

2. Berilah kami hati tulus melayani, 

menolong orang-orang berbeban berat. 

Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
untuk nyatakan kasih bagi dunia.   Refr : 

 
Berkat oleh PF 

Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

 
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
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SETIA SAMPAI AKHIR 
KISAH PARA RASUL 20 : 22 - 24 

 

Menyelesaikan setiap tugas sampai akhir merupakan impian setiap orang. 

Ada kepuasan diri, jika dapat menyelesaikan dengan baik setiap tugas yang 

diberikan. Namun demikian, harapan untuk menyelesaikan tugas sampai akhir, 
kadang bisa tidak tercapai. Mengapa? Karena banyak faktor yang membuat 

diri tidak mampu melanjutkan tugas tersebut sampai akhir. Tugas berhenti 
atau stop di tengah jalan. 

 Paulus berkerinduan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan 

Yesus Kepadanya. Paulus ingin mencapai garis akhir dalam menyelesaikan 
tugas pelayanannya. Paulus tidak gentar dan takut walau nyawa menjadi 

taruhannya. Paulus justru takut, jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam memberitakan injil (ay.24). 

 Tekad dan impian Paulus menjadi semangat dalam dirinya untuk setia 

dan tekun mennjalankan tugas panggilannya. Semangat inilah yang membuat 
Paulus  mampu melewati setiap  persoalan dan tantangan pelayanan. Paulus 

tidak kendor dan lemah semangat untuk menyelesaikan tugas sampai akhir 
membuat Paulus semakin teguh dan tegar. Tidak ada istilah menyerah. 

 Tekad yang menjadi semangat Paulus hendaklah menjadi teladan bagi 
kita. Tak ada tugas yang tidak mempunyai risiko. Namun demikian dengan 

tekad dan semangat, kita dapat bertahan menghadapi setiap tantangan dan 

risiko. Melewati setiap risiko dan tantangan akan membuat mencapai “garis 
akhir”. Menyelesaikan setiap tugas dengan baik memberikan sukacita besar. 

Semua keletihan melewati risiko dan tantangan akan lenyap, Ketika tugas 
diselesaiakn sampai akhir dengan baik. Pagi ini milikilah tekad untuk 

menyelesaikan setiap tugas sampai akhir, apa pun risiko dan tantangannya. 

Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk menopang dan menyertai. 
 


