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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,  
o Selamat beribadah. 

Saat Teduh 
• Panggilan Beribadah 

PL ➔ Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita lalu masuk dalam  hadirat  

Tuhan  dengan  Puji-Pujian.  Di sore hari ini kita akan beribadah 

dalam ibadah Pelkat Gabungan dengan Tema hari ini: “Puasa Yang 

Benar” yang akan dilayani oleh Pdt. John F. C. Pattiasina 

sebagai Pelayan Firman. 

 

•          Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya 

karena kasih-setia-Nya besar atas kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Pembukaan ➔ KJ 8 : 1, 2 “BAGIMU TUHAN, NYANYIANKU” 
do=bes 4 dan 2 ketuk 
1.  Bagi-Mu, Tuhan, nyanyianku, kar’na setara-Mu siapakah? 

  Hendak kupuji Kau selalu; padaku Roh Kudus berikanlah, 

  supaya dalam Kristus, Putra-Mu, kidungku berkenan kepada-Mu. 
 

2.  O tuntun aku ke Putra-Mu, agar pada-Mu ‘ku dituntun-Nya; 
  dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, 

  sehingga kurasakan damaiMu dan kuungkapkan dalam kidungku. 

 

 

 



Doa Pembukaan 

PL ➔ "Bapa kami yang Ada di Sorga kami mengucap syukur karena 

penyertaan-Mu disepanjang hidup kami, untuk itu kami ingin memuji 

dan memuliakan nama-Mu dan sebelum kami memulai Ibadah Pelkat 

Gabungan ini kami memohon kuduskan hati dan pikiran supaya kami 
layak dihadapan-Mu dan Pimpinlah Ibadah pada hari ini mulai dari awal 

pertenggahan hingga akhirnya, kami serahkan hanya kedalam tangan 
Tuhan Yesus Kristus, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan 

kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman 

Tuhan pada sore hari ini. Biarlah apa yang akan ditaburkan dapat 
menjadi kekuatan iman kami. Terimakasih Tuhan inilah Doa dan 

Ucapan Syukur kami pada hari ini dan kami akan mulai ibadah ini hanya 
di dalam satu nama yang Kudus yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru 

Selamat kami yang hidup, Amin". 
 
MAZMUR PUJIAN ➔MAZMUR 30 : 12 - 13 (oleh PL dan 1 orang dari 

Pelkat PKP) 

 

Nyayian sebelum Firman ➔KJ 184 : 1, 2 “YESUS SAYANG PADAKU” 

  do = d 2 ketuk 

1.  Yesus sayang padaku; Alkitab mengajarku. 

  Walau ‘ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. 
 

  Refrein: 
  Yesus Tuhanku sayang padaku; 
  Itu firman-Nya di dalam Alkitab. 

 
2.  Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku; 

  dosaku dihapusNya sorga pun terbukalah. Refr ... 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab➔ MATIUS 6 : 16-18 

PF ➔ Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, “HALELUYA” 

Nyanyian Umat KJ 472 “HALELUYA” 

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya 

Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya 

  

Renungan “Puasa Yang Benar” 
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Nyanyian Respon ➔ GB 61 : 1 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU” 

do=F 3/4 

1.  Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; 

  nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 

  'Kus'rahkan hidupku pada bimbingan-Mu, 

  dekatkan diriku kepada-Mu 

 

Doa Syafaat ➔ (Siapkan 1 orang dari Pelkat GP dan 1 orang dari 

Pelkat PKLU u/ bergantian berdoa dan ditutup oleh PF dan diakhiri 

Doa BAPA KAMI doxologi dinyanyikan, GB 389a) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 

Ajakan Memberi 
  PL ➔ Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan    

sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada-Nya 
dengarlah nas Alkitab dari Kitab: Maleakhi 3 : 10  ➔ “Bawalah seluruh 
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada 
persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, 
apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan 
mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.” 

  Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur➔ GB 86 : 1 “AKU BERSYUKUR” 

do=Es 2/4 

 

1.  Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
  Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 

 
  Reff. 

  Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 

  Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
  Dia sumber hidupku; 

  bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.   
 

Doa Persembahan : (dibawakan oleh 1 orang dari Pelkat PKB) 
  PL ➔ Marilah kita BERDOA  

Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan 

kepada kami. Saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan 

syukur, berkati persembahan ini ya Tuhan, besar ataupun kecil 



persembahan yang telah kami berikan, kiranya bisa berguna untuk 

pelebaran kerajaan sorga-Mu di muka bumi. Inilah doa kami ya Tuhan 

yang kami bawah hanya didalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 

AMIN. 

                                                                                                                           

PENGUTUSAN 

 

Warta Pelkat 

Amanat Pengutusan 

PF ➔ Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan 

lakukanlah Firman Tuhan yang sudah saudara dengar. 
 

Nyanyian Pengutusan ➔ 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 .. 
 

BERKAT 
PF ➔ Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:.... 

“TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU 
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAH-NYA DAN MEMBERI ENGKAU 
KASIH KARUNIA 
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAH-NYA KEPADAMU 
DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA.” 

 

Umat menyanyikan➔   GB 402A “AMIN”  

 
 

-Saat Teduh – 


