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• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  

o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun 

secara manual(softcopy tata ibadah disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibagikan 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 dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 

pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor 

rekening 2005-01-000052-56-0, atau juga dapat melalui QRIS yang 

tersedia. 

o Selamat beribadah. 

-Saat Teduh 

• Ungkapan Situasi oleh PL 

Hari demi hari dilewati dalam kasih karunia Tuhan. Dia selalu menjaga 

dan menyertai anak-anak-Nya. Saat ini, Tuhan kembali memberi kita 
kesempatan untuk mensyukuri penyertaan-Nya dalam pujian dan 

mazmur pujian. Selain itu, melalui perenungan firman-Nya, kita diajak 
untuk menemukan kunci kebahagiaan hidup yang sejati. Apakah itu? 

Mari temukan kunci itu melalui ibadah malam hari ini. 

Mari kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

 

MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Pembukaan   

KJ 353 : 1 & 2  “SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL” 

do = as 6 ketuk (2 x 3) 

 
1.  Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 

  memanggil aku dan kau. 

  Lihatlah Dia prihatin menunggu, 

  menunggu aku dan kau. 
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Refrein: 

  ‘Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!’ 

  Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 

  ‘Kau yang sesat, marilah!’ 

 

2.   Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, 

  mengajak aku dan kau. 

  Jangan enggan menerima kasihNya 

  terhadap aku dan kau. Refr … 

Doa Pembukaan oleh pelayan liturgi. 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 135 : 1 – 7 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman  

KJ 379 : 1 “YANG MAU DIBIMBING OLEH TUHAN” 

la = g 3 ketuk 

1.  Yang mau dibimbing oleh Tuhan 

  dan yang berharap tak henti, 

  akan mendapat pertolongan, 

  bahkan di saat terpedih. 

  Tuhanlah dasar imannya, 

  bukanlah pasir alasnya. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Kitab Yesaya 42 : 5 - 9 
 
Renungan Firman  

Nyanyian Respons Firman   

 

KJ 432 : 1  ”JIKA PADAKU DITANYAKAN” 

do = f 4 ketuk 

1.  Jika padaku ditanyakan 

  apa akan kub'ritakan pada dunia 

  yang penuh penderitaan, 

  'kan kusampaikan kabar baik 

  pada orang-orang miskin, 
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  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. 

 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab;  

Yunus 2 : 9  

 

Nyanyian Pengucapan Syukur  

KJ 235 : 1 “KU DENGAR BERKATMU TURUN” 

do = g 6 ketuk 

 

1.  Kudengar berkatMu turun 

  bagai hujan yang lebat, 

  menghidupkan padang gurun 

  dan menghibur yang penat. 

  Aku pun, aku pun, 

  ya berkati aku pun! 

 

Doa Persembahan oleh pelayan liturgi. 

 
PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat oleh pelayan liturgi. 

 

Amanat pengutusan oleh pelayan firman. 

 

Nyanyian Pengutusan    

KJ 346 : 1 & 4 “TUHAN ALLAH BESERTA ENGKAU” 

do = c 4 ketuk 

 
1.  Tuhan Allah beserta engkau 

  sampai bertemu kembali; 
  kasih Kristus mengawali, 

  Tuhan Allah beserta engkau! 
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  Refrein: 
  Sampai bertemu, bertemu, 

  sampai lagi kita bertemu; 

  sampai bertemu, bertemu, 
  Tuhan Allah beserta engkau! 

 

 

4.  Tuhan Allah beserta engkau! 

  Panji kasih peganganmu, 

  maut pun kalah di depanmu, 

  Tuhan Allah beserta engkau! Refr … 

 

Berkat oleh pelayan firman. 

 

Umat menyanyikan “Amin, Amin, Ya Benar Adanya” (GB 402a) 

 

 
~ SAAT TEDUH ~ 
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AKU PUN SANG PENYELAMAT 

YESAYA 42 : 5 – 9 
 

Pemulihan Tuhan sedang terjadi atas umat-Nya. Setelah mereka menjadi 

hamba Tuhan yang melaksanakan misi kehambaan, kini umat dipanggil untuk 

melakukan tugas penyelamatan (ay.6a). Misi penyelamatan yang dilakukan 

umat ini telah diikat oleh ikatan perjanjian antara Tuhan dan umat-Nya. 
Bahasa Ibrani “perjanjian adalah karat berit yang artinya “memotong”. Melalui 

ritus memotong anak domba, kedua pihak yang mengikat janji akan berikrar 
setia selamanya. Sebaliknya, ketidaksetiaan hanya akan berakibat fatal, yaitu 

kematian seperti domba yang disembelih itu. Pertanyaannya, siapa yang tidak 
setia? Di sini umat yang sering berlaku tidak setia. Umat ungkir dan 

memberontak terhadap Tuhan. 

Panggilan untuk setia terus dilakukan Tuhan di sepanjang lintasan sejarah. 
Tujuan Tuhan hanya satu, yaitu agar umat tidak melupakan misi 

penyelamatan yang telah diamanatkan kepada mereka. Tugas penyelamatan 
ini diterangkan Yesaya sebagai misi “menjadi terang”, “membuka mata yang 

buta”, “mengeluarkan orang hukuman” dan “mengeluarkan orang dari 

penjara”. Secara keseluruhan tugas penyelamatan adalah misi pembebasan. 
Allah adalah Sang pembebas umat-Nya. Karena itu Ia menghendaki, agar 

umat juga mengerjakan visi-Nya ini dalam laku pembebasan atas sesama yang 
secara fisik maupun kejiwaan menderita karena terbelenggu oleh berbagai 

pembebasan. 

Penyelamatan Allah tidak eksklusif bagi umat semata. Allah ingin agar 
setelah mengalami keselamatan, umatpun berlaku sebagai sang penyelamat 

dalam sikap kebenaran dan kasih bagi sesamanya yang menderita. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


