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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 

PL ➔ Selamat sore, salam Kasih dan damai bagi kita semua.  

           Hari yang indah telah kita jalani. Senja menanti dalam syukur 

bersama persekutuan. Mari bersama menghayati karya Allah 

menembus pergumulan berat karena dosa. Menghayati Kasih-

Nya yang besar berkorban dalam penderitaan dan kematian. 

Selamat dan Sejahtera dianugerahkan bagi dunia dan kita 

semua.  

Ibadah ini dilayani oleh Ibu Pdt Caroline Halle – Montolalu  

dengan Tema : “ORANG YANG TEPAT UNTUK TUGAS KHUSUS”   

Siapkan hati, siapkan diri, datang pada Tuhan dalam pujian dan 

Syukur.  
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MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Pembukaan➔ KJ 457 : 1, 4 (YA TUHAN, TIAP JAM) 

Do = g 3 ketuk 

1.  Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 

  Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh. 

 
  Refrein: 
  Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
  ‘ku datang, Jurus’lamat; berkatilah! 
 

4.  Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu; 

  b’ri janji-Mu genap di dalam hidupku. Refr … 
 

Doa Pembukaan 

PL ➔  
 
MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 118 : 14 – 21 (PL dan 1 PKLU) 
 
Nyayian sebelum Firman ➔KJ 362 : 1, 3 (AKU MILIK-MU, YESUS, 

TUHAN-KU) 

do = g 4 ketuk 
1.  Aku milik-Mu, Yesus, Tuhanku; 
  kudengar suara-Mu. 
  ‘Ku merindukan datang mendekat 
  dan diraih oleh-Mu. 

 

Refrein: 

  Raih daku dan dekatkanlah 

  pada kaki salib-Mu. 

  Raih daku, raih dan dekatkanlah 

  ke sisi-Mu, Tuhanku. 
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3.  Sungguh indahnya walau sejenak 

  beserta-Mu, Allahku; 

  dalam doaku sungguh akrabnya 

  bersekutu dengan-Mu. Refr … 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

 

Pembacaan Alkitab➔ EZRA 3 : 8-9 

PF ➔ Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, 

HOSIANA… 

Nyanyian HOSIANA………… 

 
Renungan “ORANG YANG TEPAT UNTUK TUGAS KHUSUS” 

Saat Teduh 
 

Nyanyian Respon ➔ KJ 178 : 1, 2 (KAR’NA KASIH-NYA PADAKU) 

do = bes 3 ketuk 
1.  Kar'na kasih-Nya padaku 
  Yesus datang ke dunia; 
  Ia t’lah memb’ri hidup-Nya 
  gantiku yang bercela. 
 
  Refrein: 
  O, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya! 
  Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia. 
 
2.   Dengan sabar dan hikmat-Nya 

  Yesus pimpin hidupku; 

  Firman dan kebenaran-Nya 

  itulah peganganku. Refr … 
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Doa Syafaat ➔ (diakhiri Doa BAPA KAMI) 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Ajakan Memberi 

PL ➔   Sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingat kita dan  

  memberkati kita. 

             Mari datang kepadanya dengan kasih dan 

mempersembahkan yang terbaik bagi-Nya, yang telah  

memberikan hidup dalam pengorbanan, melakukan 

kehendak Allah. Yesus Kristus Korban Sejati. Mazmur 116 :  

             12 – 13 menyatakan ➔ Bagaimana akan kubalas kepada  

Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan  

mengangkat piala keselamatandan menyerukan nama 

Tuhan. 

Mari membawa persembahan kita dan Tuhan memberkati  

kita semua. 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur➔ KJ 169 : 1, 2 (MEMANDANG SALIB 

RAJAKU) 

do = d 3 ketuk 

1.  Memandang salib Rajaku 

  yang mati untuk dunia, 

  kurasa hancur congkakku 

  dan harta hilang harganya. 

 

2.   Tak boleh aku bermegah 

  selain di dalam salibMu; 

  kubuang nikmat dunia 

  demi darahMu yang kudus. 
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Doa Persembahan 

PL ➔ Mari kita berdoa secara berbalasan: 

Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur  

untuk karya kasih-MU dalam kehidupan kami. Terima dan 

berkati setiap persembahan syukur yang sudah dinyatakan, 

kiranya menjadi persembahan yang berkenan kepada – Mu, ya 

Tuhan. 

 
Umat ➔ Kuduskan dan berkati setiap persembahan ini sehingga  

                dalam tuntunan hikmat dan Roh Kudus, 

melalui pelayanan gereja Tuhan dikelola dengan baik dan 

tepat sehingga menjadi berkat. Kami berdoa dan 

bersyukur demi  Kristus Tuhan dan Juruselamat kami, 

Amin. 

 
PENGUTUSAN  

Warta Pelkat 
 

Amanat Pengutusan 

PF ➔ Kehidupan terbentang dihadapan kita..tetap jalani dengan 

langkah iman. Ketika pandemik masih terjadi, tantangan dan 

pergumulan tak mau berhenti, terus ikuti tuntunan Firman. 

Pertolongan dan penyertaan Tuhan menjadi kekuatan dan 

kesanggupan kita menjalani hidup 

 
Nyanyian Pengutusan ➔ KJ 406 : 1 (YA TUHAN, BIMBING AKU) 

do = d 4 ketuk 
1.  Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
  sehingga ‘ku selalu bersama-Mu. 
  Engganlah ‘ku melangkah setapak pun, 
  ‘pabila Kau tak ada di sampingku. 
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BERKAT 

PF ➔Arahkanlah hati, pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-   

          Nya : 

Anugerah Tuhan Yesus Kristus,  

Kasih Allah Bapa yang kekal dan setia 

Dalam kuasa penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus 

memberkati saudara semua, sekarang, sampai selamanya. 
 

Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

  
 

 

- Saat Teduh – 
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