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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 Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 2005-01000052-56-0
o Selamat beribadah.
-Saat Teduh
Ungkapan Situasi oleh PL
Hari ini, dalam kalender gerejawi kita sudah memasuki Minggu Adven yang
pertama. Adven diambil dari kata adventus yang berarti kedatangan, masa adven
ini dimana Gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias ke dunia.
Umat beriman diajak merefleksikan kembali dan didorong untuk merayakan
kedatangan Kristus yang pertama ke dalam dunia ini, kita merenungkan kembali
misteri inkarnasi yang agung ketika Kristus merendahkan diri, mengambil rupa
manusia, dan masuk dalam dimensi ruang dan waktu guna membebaskan kita
dari dosa. Di lain pihak, kita ingat dalam syahadat bahwa Kristus akan datang
kembali untuk mengadili orang yang hidup dan mati dan kita harus siap untuk
bertemu dengannya.
Marilah kita masuk beribadah kepadaNya, kita meghadap Tuhan dengan pujian…

MENGHADAP TUHAN
Nyanyian Pembukaan KJ 87 : 1 & 4 “ GAPURAMU LAPANGKANLAH”
1.
Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia,
Sang Maharaja semesta dan Jurus’lamat dunia;
sejahtera dibawaNya. Dengan meriah nyanyilah,
Terpuji Penebus, Gembala yang kudus."
4.

Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahNya;
lambaikan daun di tanganmu menyongsong Raja Agungmu.
Sang Jurus"lamat t"lah dekatmembawa hidup dan berkat.
Terpuji Penebus,Pendamai yang kudus.

Doa Pembukaan oleh PL
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Mazmur Pujian ➔ Mazmur 92 : 1 – 5 (secara bergantian, oleh yang ditentukan
sebelumnya)

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman
PKJ 15 : 1 “KUSIAPKAN, HATIKU TUHAN”

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab➔ Injil Matius 9 : 32 – 34
Pelayan Liturgi : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus,
“MARANATHA”

Renungan Firman Tuhan
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Nyanyian Respons Firman KJ 425 : 1 “BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG”
Do = g 4 Ketuk
Berkumandang suara dari seberang, "Kirimlah cahyamu!"
Banyak jiwa dalam dosa mengerang, "Kirimlah cahyamu!"
Refr :
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.

Doa Syafaat
PENGUCAPAN SYUKUR
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Mazmur 54 : 8
Nyanyian Pengucapan Syukur PKJ : 146 : 1 “BAWA PERSEMBAHANMU”

Doa Persembahan
Warta Pelkat
PENGUTUSAN
Nyanyian Pengutusan KJ 425 : 3 “ BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG”
do = g 4 ketuk
1.
Berkumandang suara dari seberang, ‘Kirimlah cahyamu!’
Banyak jiwa dalam dosa mengerang, ‘Kirimlah cahyamu!
Refrein:
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Berkat oleh PF
Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402a)

~ SAAT TEDUH ~
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PEMIMPIN BERJIWA FARISI
MATIUS 9 : 32 - 34

Kalau kita membahas pembawa masalah dalam setiap perseteruan
antara Yesus, murid-murid-Nya dengan kelompok pemimpin agama Yahudi,
maka orang Farisi adalah “yang tertuduh”. Sebab kitab suci sendiri memberi
kesaksian akan hal itu. Tahukah saudara, ide, atau sebut saja “toh” orang
Farisi tersebut tetap bergentayangan dan dapat menginfeksi banyak pribadi.
Kumpulan penyakit Farisi (patologi) dapat kita baca dalam kitab suci.
Penyakit-penyakit tersebut adalah “sok suci”, selalu tidak menyukai sesuatu
yang tidak dating dari tradisi mereka atau aturan yang dibuat, sering
menuduh, merasa paling dibenarkan Tuhan, dll..
Dalam pembacaan kita, penyakit Farisi ialah menuduh. Ia menuduh,
bahwa apa yang dilakukanYesus adalah sebentuk pengecohan atau
manipulasi. Maksudnya, semacam lingkaran kuasa jahat, alias permainan
setan mengusir setan. Apakah ini karena penyakit “iri hati” atas kemampuan
Yesus dalam melakukan perbuatan mujizat? Apakah ini penyakit “ buta
rohani”, oleh karena itu dapat mengenali berbagai macam pekerjaan Allah
dalam diri Yesus?
Terlepas dari itu semua, kelompok Farisi hingga saat ini masih dalam
dunia yang tentu berbeda di Israelsana. Benih kumpulan penyakit Farisi
tersebut, bisa ada pada siapa saja, khusunya para pemimpin. Penulis teringat
dengan pernyataan dalam Matius 23 : 26,,”Hai orang Farisi yang buta,

bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akab
bersih”.Penyakit kebutaan Farisi dikarenakan sisi dalam dirinya “kotor”. Karena
itu ia mengalami kebutaan dan tdak mampu melihat yang baik. Jika kotor,
sudah barang tertentu itu merupakan kondisi yang ideal atau cocok bagi tubuh
suburnya ‘penyakit-penyakit farisi’. Banyak pekerjaan Tuhan disekitar kita
yang tidak dikenali dengan baik oleh karena kebutaan rihani diri sendiri.
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