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• Persiapan Mengikuti Ibadah Pelkat  
o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun secara 

manual(softcopy tata ibadah dan renungan disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibuka 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 dikumpulkan ke 

Kantor Majelis Jemaat atau Transfer Bank..... 

o Selamat beribadah. 

-Saat Teduh 

 

• Ungkapan Situasi oleh PL 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

Nyanyian Pembukaan  KJ 9 “PUJI, HAI JIWAKU, PUJI TUHAN” 

1.  Puji, hai jiwaku, puji Tuhan 

  selagi ada nafasmu! 

  Allahku patutlah kuagungkan 

  sepanjang umur hidupku! 

  Hayatku Dia yang beri: 

  Dia kupuji tak henti. 

  Haleluya, Haleluya! 

 

Doa Pembukaan oleh PL 

 

Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 25 : 15 – 22 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

 

KJ 57 “YESUS LIHAT UMATMU” 

1.  Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, 

  dan arahkan pada-Mu hati dan seluruh ind"ra, 

  hingga kami yang di dunia Kaudekatkan pada sorga. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

 
Pembacaan Alkitab➔ Yakobus 1 : 22 - 25 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  GB 62 “SIAPA YANG BERPEGANG” 

      
 

Doa Syafaat  

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 

Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab  

Imamat 19 : 5 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 403  “HUJAN BERKAT ‘KAN TERCURAH” 

1.  Hujan berkat 'kan tercurah, itulah janji kudus: 

  hidup segar dari sorga 'kan diberi Penebus. 

 

  Refrein: 

  Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu: 

  sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh! 

 

Doa Persembahan 
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Warta Pelkat 

 

PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan    KJ 362 “AKU MILIKMU, YESUS, TUHANKU” 

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. 

 

3.  Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku; 

  dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu.   

 

 

Berkat oleh PF 

 

Umat: Amin, Amin ya benar adanya Amin. 
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YAKOBUS 1 : 22 – 25 
 

CERMIN 
 

Pernah suatu Ketika saya harus berkunjung ke salah satu keluarga 

yang sedang bertengkar. Saya hadir di tengah pertengkaran mereka, yaitu 
kakak beradik, laki-laki dan perempuan, tetapi sudah paruh baya. Mereka 

berdua sebenarnya rajin beribadah dan aktif dalam banyak kegiatan di gereja. 
Yang menarik dari pertengkaran mulut mereka adalah Ketika dengan 

marahnya, adik laki-lakinya berkat keras, “percuma kau selalu pi gereja, pi 
ibadah-ibadah terus, tetapi sifatmu jelek!” 

Kita mungkin pernah mengamati adanya satu atau dua orang, yang 

bilang di tengah persekutuan Nampak seperti sorang yang saleh dan hamper 
tidak pernah absen dalam ibadah-ibadah. Orang-orang itu juga pasti aktif 

memberi pendapat dan memiliki pandangan yang bagus kalau pas ibadah 
model PA. sayangnya, suatu saat ketahuan oleh warga jemaat lainnya, kalau 

bapak ini di tempat usahanya dikenal Sebagian orang yang “sadis” terhadap 

semua anak buahnya. Ternyata, kalau ia menegur kata-katanya kasar dan 
terkesan merendahkan manusia. 

Dari dua kisah di atas ada pertanyaan mengapa orang seperti itu 
beribadah? Apa (kira-kira) artinya Firman yang sudah dia dengar? Itulah orang 

yang digambarkan oleh penulis surat Yakobus dengan ilustrasi orang yang 

berdiri di depan cermin. Dengan cermin orang tau kalau rambutnya sudah 
Panjang serta tidak menarik maka haruslah dipangkas. Tetapi, ia tidak juga 

memangkas rambutnya. Sama juga dengan mereka yang sudah mendengar 
firman dan mengaminkan firman-Nya dalam ibadah-ibadah sebagai suatu 

kebenaran tetapi tidak dihidupi firman-Nya di depan sesama. Misalnya, ia 

aminkan bahwa sesuai khutbah yang didengar hal menampuni orang yang 
telah menyakiti dirinya itu perlu dan baik, tetapi ia tidak mau lakukan. Itulah 

gunanya Firman kita dengar agar dimasyhurkan dan diberlakukan dalam dunia 
dan sesama. 


