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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 

Kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan dimana Pandemi belum 
berakhir. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menuntun kita untuk 
menjadi Gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Kita pun 
bersyukur Tuhan masih mengingatkan untuk selalu taat mengikuti setiap 
perintah-perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari.  
Untuk itu marilah kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  

Pelayan Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah Pdt. John F. C. 

Pattiasina 

 
MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Pembukaan   

PKJ 1 : 1  “ABADI TAK NAMPAK” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Doa Pembukaan oleh PL. 

 

Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 36 : 6 - 13 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman  

GB 56 : 1 “ROH KUDUS TURUNLAH, MASUKLAH” 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Injil Lukas 11 : 29 - 32 
 
Renungan Firman  

Nyanyian Respons Firman   

GB 251 : 1  ”SIYAHAMBA” (dinyanyikan Bahasa Afrika, Lalu Bahasa Indonesia) 
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Doa Syafaat  

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi: 

Pelayan Liturgi 
Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan sukacita 

dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada-Nya dengarlah 
nas Alkitab dari Surat: Filipi 4 : 6  ➔ “Janganlah hendaknya kamu kuatir 

tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu 

kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” 
Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

Nyanyian Pengucapan Syukur  

PKJ 149 : 1   “UCAP SYUKUR PADA TUHAN” 

 
 

Doa Persembahan 

Marilah kita BERDOA  

Bapa Surgawi, kami telah kumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan 

syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Kiranya 
persembahan kami ini dapat memperluas kerejaan-Mu di dunia ini, melewati 

para pendeta yang tidak pernah lelah melayani kami ini. Bapa ini doa kami, 

yang kami alaskan didalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Amin. 
 

PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat oleh pelayan liturgi. 

 

Amanat pengutusan oleh pelayan firman. 
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Nyanyian Pengutusan    

KJ 424 : 1 & 3  “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 

do = f 6 ketuk (2 x 3) 

 

1.  Yesus menginginkan daku 

  bersinar bagi-Nya, 

  di mana pun 'ku berada, 

  'ku mengenangkan-Nya. 

 

  Refrain: 

  Bersinar, bersinar; 

  itulah kehendak Yesus; 

  bersinar, bersinar, 

  aku bersinar terus. 

 

3.   Ku mohon Yesus menolong 

  menjaga hatiku. 

  agar bersih dan bersinar 

  meniru Tuhanku. Refr … 

 

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

 
 

 
~ SAAT TEDUH ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

TANDA “ANAK MANUSIA” 
LUKAS 11 : 29 – 32 

 

Tanda seringkali dihubungkan dengan ikon, lambing, logo, symbol, atribut, 

gejala atau petunjuk. Istilah “tanda” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

didefinisikan sebagai yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. 
Dalam Alkitab istilah “tanda” berhubungan dengan suatu pesan istimewa 

seperti sunat, matahari, bulan, Pelangi, tanda didahi, tanda Yunus, bahkan 
tanda-tanda ajaib yang merupakan karya Allah di dalam diri Kristus maupun 

para murid-Nya. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus, bahwa Anak 

manusia akan menjadi tanda untuk Angkatan ini? 
Orang Yahudi selalu menghendaki “tanda” seperti yang ditulis dalam ayat 

16. Oleh karena itu dalam hal menjelaskan tentang tanda-tanda Kerajaan 
Allah, Yesus mencoba menghadirkan suatu pertandingan mengenai tanda Nabi 

Yunus dan Ratu dari Selatan atau Ratu Syeba. Bahwa orang-orang asing 
seperti mereka ini justru mengakui adanya hikmat para nabi dan raja Israel. 

Pemberitaan Yunus membuat orang Niniwe bertobat. Ratu Syeba atas 

prakarsanya sendiri telah datang menjumpai Salomo. Ia begitu tercengang 
karena hikmat Tuhan yang nyata dalam diri Salomo (I Raja-raja 10). Lalu 

mengapa para pemimpin Yahudi tidak mau mengenal apa yang Allah 
kehendaki melalui pemberitahuan Kristus yang adalah keturunan Yahudi? 

Yunus menjadi tanda penghukuman oleh Allah bagi orang Niniwe dizamannya. 

Demikian pula Yesus yang disebut “Anak Manusia” menjadi tanda, bahwa hari 
penghukuman oleh Allah sedang datang ke dalam dunia ini. 

Hari yang akan kita jalani mendorong untuk menghayati makna kehadiran 
“Anak Manusia” melalui firman-Nya yang berkuasa atas kehidupan ini. Anak 

Manusia itu adalah Kristus yang oleh firman-Nya membentuk karakter kita 

sebagai warga kerajaan-Nya. Datanglah dan serahkan seluruh kelemahan 
serta kekeluargaan kita kepada-Nya. Bertobatlah, maka Ia akan membela kita, 

sebab Dia menjadi tanda dari cinta kasih Allah yang mengampuni dan 
menyelamatkan. 

 
 

 

 
 

 
 

 


