Panduan Ibadah Livestreaming
GKY Singapore
Mengingat kondisi terakhir berkaitan dengan perkembangan kasus Covid-19 dalam lingkungan
GKY Singapore maupun di negara Singapura secara keseluruhan, sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan demi menjaga kesehatan satu sama lain, maka seluruh ibadah di GKY
Singapore (Cathay, Grace Church atau Park Avenue) diberhentikan untuk sementara waktu.
Keputusan ini bukanlah atas dasar ketakutan atau kelemahan iman, namun keputusan ini
didasarkan atas kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat.
Jemaat dihimbau untuk datang beribadah kepada Tuhan di tempat masing-masing dengan
mengakses channel livestreaming yang tersedia di tabel di bawah. Mengetahui link dapat
berubah dari waktu ke waktu, jemaat dianjurkan untuk mengetes link 10-15 menit sebelum
ibadah mulai.
Di tengah situasi seperti ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, merasakan hadiratNya, mendengar firman-Nya, merespons dengan ucapan syukur, dan memberi diri kepada-Nya,
yang empunya hidup kita.

Sinode GKY (Bahasa Indonesia)
Gereja

Waktu Ibadah (WIB – kec. GKYSG)

Livestreaming Link

GKY Singapore

10:00 (SGT), 14:30 (SGT, ulang)

youtube.com/c/GKYSingapore

GKY Greenville

07:30, 10:00 (ulang), 17:00 (ulang)

youtube.com/user/GKYJGV

GKY Mangga Besar

07:00, 09:30, 17:00

youtube.com/channel/UCd0yxCrbWJID5mM_eGLokDg

GKY Puri Indah

08:00, 10:30 (ulang), 17:00 (ulang)

youtube.com/channel/UC4_TZ7YAGfoZVlHHAAf7eOQ

GKY Sunter

07:30, 10:00 (ulang), 17:00 (ulang)

youtube.com/channel/UCt8KvGEBuU_SyFEnnZAtfEQ

GKY Pluit

09:00, 17:00 (ulang)

youtube.com/channel/UC1WhyAcdH10eO9SK7iA-k9Q

GKY Citra Garden

08:00, 10:30, 17:00 (ulang)

youtube.com/channel/UCiI_mAmrnFCEQjzGmGdxY9w

Gereja lain di Singapore (Bahasa Inggris)
Gereja

Waktu Ibadah (SGT)

Livestreaming Link

ARPC Singapore

09:00, 11:30

arpc.sg/arpc_stream

ORPC Singapore

09:00

youtu.be/qRONVp4RwHc

Covenant EFC

09:15, 11:15

www.cefc.org.sg/livestream-bpj

Redemption Hill SG

10:00

www.rhc.org.sg

Bagaimana mempersiapkan diri beribadah melalui livestreaming?
01

Persiapkan diri secara teknis
Siapkan alat elektronik yang akan digunakan (baik melalui komputer atau projeksi ke TV).
Siapkan tambahan waktu sebelum ibadah yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan
masalah-masalah teknis, sehingga Anda bisa ‘datang’ beribadah tepat waktu.

02

Persiapkan diri dengan intensional
Siapkan tempat yang kondusif dan yang membantu pikiran kita untuk tidak mudah dialihkan.
Siapkan diri secara spiritual melalui saat teduh sebelum ibadah dimulai. Beri perhatian dan fokus
yang penuh ketika mengikuti ibadah, dan berpartisipasi dalam pujian, doa dan pengakuan dosa.

03

Dengarlah firman Tuhan dengan haus dan lapar
Berdoalah meminta Tuhan untuk menanamkan rasa lapar akan firman-Nya sehingga jiwa kita
dipuaskan. Dengarlah kotbah sambil membuka Alkitab dan siapkan alat mencatat jika
dibutuhkan.

04

Mintalah naungan Roh Kudus
Berdoalah agar kehadiran Roh Kudus bisa dirasakan ketika ibadah berlangsung. Mintalah agar
Dia memuaskan, menantang dan memimpin Anda untuk meresponi ibadah melalui iman kepada
Kristus.

05

Bagikan berkat kepada saudara seiman
Bagikan dengan saudara seiman atau teman kelompok kecil Anda, bagaimana Tuhan telah
memberkati dan meneguhkan iman Anda selama ibadah berlangsung.

06

Ingatlah bahwa Tuhan fokus utama ibadah
Dialah Sang Allah yang hidup, yang menyelamatkan, mengumpulkan, dan memanggil umat-Nya
untuk datang menyembah-Nya. Maka dari itu, ibadah dimulai dengan panggilan beribadah,
dilanjutkan dengan penyembahan, pengakuan dosa, pengampunan dosa, pengakuan iman,
pemberitaan firman, respon melalui persembahan dan pengutusan. Ikutilah ibadah dari awal
sampai akhirnya, seperti Anda biasa mengikuti beribadah di gereja.

Jemaat yang ingin memberikan
persembahan atau perpuluhan dapat
mengirim melalui bank transfer:
- Bank: OCBC (Harbour Front)
- Acc Name: GKY (Singapore) Church
- Acc No: 569034614001
- Persembahan note/ref: GKY Offering
- Perpuluhan note/ref: GKY Tithe

“Sebab kasih setia-Mu lebih baik
dari pada hidup; bibirku akan
memegahkan Engkau. Demikianlah
aku mau memuji Engkau seumur
hidupku dan menaikkan tanganku
demi nama-Mu.”
Mazmur 63:4-5 (TB)

CP: Pdt. Timotius Fu (8408 3445), Bpk. Stefanus Kwik (9628 2240)

