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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 Pelayan Liturgi 

Ada sukacita ketika kita kembali berhimpun dalam ibadah bersama-sama, 
walaupun jarak memisahkan karena situasi pandemi virus corona. Namun kita 
percaya bahwa Tuhan tetap memanggil kita untuk tetap setia mendengarkan 
firman-Nya. 
Untuk itu marilah kita berdiri, kita masuk hadiratnya dengan pujian :  
Pelayan Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah Pdt. Margaretha 

Sihombing 

 
MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Pembukaan   

GB 16 : 1  “KAU YANG LAYAK” 
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Doa Pembukaan oleh Pelayan Liturgi. 

Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 93 : 1 - 5 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman  

GB 61 : 1 “TUHAN, AJAKANLAH KEHENDAK-MU” 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus oleh Pelayan Firman 
 
Pembacaan Alkitab ➔ Surat 1 YOHANES 5 : 13 - 15 

Renungan Firman  

Nyanyian Respons Firman   

KJ 395 : 1 & 3  ”BETAPA INDAH HARINYA”  

do = g 3 ketuk 

1.  Betapa indah harinya saat kupilih penebus 

  alangkah sukacitanya ‘ku membritakannya terus. 

 

  Reff: 

  Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 

  ‘Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. 

  Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 

 

3.  Sudah ‘ku jadi milik-Nya, 

  Ia pun milikku kekal. 

  Yakin penuh ‘ku ikutlah: 

  suara Tuhan kukenal. 

 

Doa Syafaat  
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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 Kitab: Amsal 11 : 24-25  ➔ “Ada yang menyebar harta, 

tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu 

berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa 
memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 

Nyanyian Pengucapan Syukur  

PKJ 146 : 1   “BAWA PERSEMBAHANMU” 

 

 
 

Doa Persembahan  

Oleh Pelayan Liturgi 

Marilah kita BERDOA  

Tuhan Yesus ku didalam surga. Dalam ibadah pelayanan perempuan ini kami 

ingin mempersembahkan semua berkat yang telah kami terima dari-Mu. 
Engkau tidak pernah menghitung berkat yang kau limpahkan ke hidup kami, 

melalui tangan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, semoga 
persembahan ini dapat membesarkan kerajaan-Mu didalam dunia ini sama 

seperti kerajaan-Mu disorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini lah doa kami. 

Amin 

PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat oleh Pelayan Liturgi. 
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Amanat pengutusan oleh Pelayan Firman. 

Nyanyian Pengutusan    

KJ 416 : 1  “TERSEMBUNYI UJUNG JALAN” 

do = bes 4 ketuk 

 
1.   Tersembunyi ujung jalan, 

  hampir atau masih jauh; 

  ‘ku dibimbing tangan Tuhan 
  ke neg"ri yang tak "ku tahu. 

  Bapa, ajar aku ikut, 
  apa juga maksudMu, 

  tak bersangsi atau takut, 

  beriman tetap teguh. 

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

 
 

 
~ SAAT TEDUH ~ 
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“HIDUP YANG KEKAL” 

1 YOHANES 5 : 3 - 15 
 

Beberapa kali rasul Yohanes menulis dalam suratnya tentang hal penting 

bagi umat binaannya agar percaya kepada Anak Allah. Dengan jalan demikian 

mereka mapu memahami manfaat hidup beriman kepada-Nya dan mengarah 

pada perbaikan hidup. Pada kesempatan ini Yohanes menulis kepada umat 
untuk menyatakan bahwa manfaat percaya kepada Anak Allah, yakni 

pencapaian hidup yang kekal (ay.13). 
Bagi mereka yang percaya kepada Anak Allah, baginya disediakan hidup 

yang kekal. Karena itu umat Tuhan wajib memiliki keberanian dalam 
mempersiapkan hidup kekal di dalam kasih Anak Allah. Mereka tidak boleh 

kendor dalam doa, sebab doa merupakan tanda hubungan percaya dari umat 

Tuhan dalam waktu tidak berkesudahan. Hidupnya boleh berakhir singkat, 
karena berbagai kesulitan dan penderitaan, namun kematian lahiriah tidak 

mengakhiri kehidupan kekal yang dijanjikan. 
Itulah sebabnya umat didorong untuk memahami doa dalam konteks kekal. 

Mereka yang percaya kepada Allah Anak yang melakukan titah-titah-Nya dan 

menyediakan tempat yang tetap di sorga bagi mereka. Kondisi percaya 
demikian ini yang mewarnai kehidupan umat di dunia ini. Hidup di dunia 

sekarang ini dianggap sebgai persiapan memasuki hidup yang kekal, dan 
sebaliknya hidup yang kekal bersama Anak Allah. Sukacita itu menjiwai 

kehidupan selama berada didunia ini. Kita yang hidup dewasa ini ditengah-

tengah ancaman covid-19 banyak yang menderita sakit, susah ditinggalkan 
kekasih keluarga, keprihatianan ekonomi sehari-hari dan lainnya. Namun 

hidup kekal yang disediakan Tuhan bagi umat-Nya yang percaya senantiasa 
memberi semua anak-anak-Nya sukacita dan damai sejahtera. 

 
 

 

 
 

 
 

 


