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• Persiapan  
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. 

Ibadah Pelkat Saat Teduh 

Panggilan Beribadah 

PL ➔ Ketika Yesus memulai pelayana-Nya, Ia Tidak memperkenalkan 

diri sebagai orang yang memiliki kekuasaan besar di bumi dan di 

sorga. Yesus memulai dengan sikap dan tindakan yang lahir dari 

kasih yang tulus, dengan menyatakan belarasa, solidaritas pada 

sesama manusia. Solidaritas Yesus dinyatakan dalam seluruh 

pekerjaan dan pelayanan- Nya, terutama bagi orang-orang yang 

ada dalam penderitaan. 

Mari kita beribadah dalam ibadah Pelkat Gabungan. 

Tema Ibadah ini : “SOLIDARITAS MANUSIA” (1 Petrus 2 : 21 – 

25) Pelayan Firman dalam ibadah Pelkat Gabungan sore ini 

adalah Pendeta Stella Y. E Pattipeilohy 

Selamat beribadah , Tuhan Yesus memberkati … 

 
 
 



MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Pembukaan➔ GB 12 : 1, 2 (Masuklah Semua menghadap 
TUHAN) 
1=D 4/4 
1.  Masuklah semua menghadap Tuhan, 
  Sujud dihadirat-Nya, 

  Marilah rendahkan diri dan hati 
  Dihadapan takhta-Nya. 

  Dalam kekudusan dan kebenaran 

  Sujudlah kepada-Nya. 
 Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, 

  Kini dan selamanya. 
 

2.  Bukalah hatimu, minta Roh Kudus 

  menerangi jiwamu. 
  Buanglah semua angkuh dan sombong 

  dan mengaku dosamu. 
  T"rimalah anug’rah, rahmat dan kasih 

  dari Yesus, Tuhanmu. 

  Muliakan Tuhan, sorak sukacita, 
  kini dan selamanya. 

 

Doa Pembukaan 

  PL ➔ 
 

MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 8 : 2 –10 (oleh PL dan 1 orang dari GP) 
 

Nyayian sebelum Firman KJ 157 : 1 (INSAN TANGISI DOSAMU) 
do = d 1 ketuk 
1.  Insan, tangisi dosamu! 
  Ingatlah, Kristus menempuh 
  jalan penuh sengsara dan 
  bagai hamba terendah 
  Ia kosongkan diriNya 
  menjadi Perantara. 

  Yang mati dihidupkanNya, 

  yang sakit disembuhkanNya, 
  yang hilang Ia cari, 

  berkurban diri akhirnya, 

  memikul dosa dunia 
  di atas kayu salib. 



PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 

Pembacaan Alkitab➔ 1 Petrus 2 : 21 - 25 
PF ➔ Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, HOSIANA… 
 

Nyanyian HOSIANA : GB 397 

Hosiana , Ho-si a –na, Ho –si –a --na………… 
 

Renungan “SOLIDARITAS MANUSIA” 

Saat Teduh 
 

Nyanyian Respon ➔ KJ 404 : 1, 4 (‘Ku Disalibkan Dengan Tuhanku) 
do = f 3 ketuk 
1.  ‘Ku disalibkan dengan Tuhanku; 

  hidup-Nya pun diberi padaku. 
  Memandang pada-Mu, ya Tuhanku, 

  ‘ku tiap saat benar milik-Mu. 
 

  Refrein: 
  Setiap saat hatiku kenal 
  kasih ilahi dan hidup kekal. 
  Memandang pada-Mu, ya Tuhanku, 
  ‘ku tiap saat benar milik-Mu. 
 
 

4.  Kelemahanku dirasakan-Nya; 

  bila ‘ku sakit, dipulihkan-Nya; 
  setiap saat, gelap dan cerah, 

  Yesus, Tuhanku, menyucikannya. Reff ... 

 
Doa Syafaat ➔ (diakhiri DOA BAPA KAMI) 

 
 
 
 
 



PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 

PL ➔ Kerelaan dalam Kasih di lakukan Yesus yang 

mempersembahkan tubuh dan hidupnya bagi manusia. Langkah 

besar sebentuk Kasih yang berbelarasa bagi keselamatan. Mari 

mempersembahkan syukur hanya bagi Tuhan dengan 

mengingat Nas Alkitab Mazmur 54 : 8 ➔ 

Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban 
kepada-Mu,bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. 

Tuhan memberkati syukur persembahan kita. 
 

Nyanyian Pengucapan Syukur➔ GB 83 : 1, 3 (Marilah mengucap 
syukur) 

  do=Es 4/4 

 1.  Marilah mengucap syukur pada Allah 

  atas rahmat yang telah dib"rikan bagi dunia. 
  Kristus t"lah berkorban bagi umat manusia, 

  marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. 
 

3.  Mari bawa persembahan 

  dengan hati sukacita 

  jangan kau sedih 
  atau terpaksa, 

  kar’na Tuhan s"lalu 

  memberkati tiap orang 
  yang bermurah hati 

  memberikan persembahan 
 

Doa Persembahan : 

PL ➔ Mari kita berdoa ……. 

PENGUTUSAN 

Warta Pelkat 
Amanat Pengutusan 

PF ➔ Jemaat Tuhan, Belajar dari Yesus tidak pernah habis.. 

Ajaran dan Teladan-Nya selalu menghidupkan dan 

memperbaharui pengertian kita. Pergi dan lakukan lah 

firman yang sudah diberitakan 



Nyanyian Pengutusan ➔ PKJ 131: 1, 3 (Ku Yakin Tuhan Tuntun 
Langkahku) 

  do = g 3 ketuk 

1. ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 

serta membuka jalan bagiku. 

Jika sungguh berserah dan berdoa padaNya, 
Tuhan membuka jalan bagiku. 

 
3. ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 

serta membuka jalan bagiku. 
Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku; 
Tuhan membuka jalan bagiku. 

BERKAT 

PF ➔Arahkanlah hati, pikiran dan kehidupan kita kepada Tuhan, 

terimalah berkat-Nya : 

Kasih Karunia, rahmat dan Damai sejahtera dari Allah Bapa dan 

Kristus Yesus, Tuhan kita, dalam Kuasa pemeliharaan Roh Kudus 

menyertai engkau selama-lamanya 

 
Umat menyanyikan : KJ 478 C (Amin…Amin.., Amin….) 

 
- Saat Teduh - 

 


