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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  GB 22 : 1 “BESAR DAN AJAIB” 
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Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 66 : 1 – 7 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

 

KJ 405 : 1 “KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU” 

do = es 3 ketuk 

1.  Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; 

  asal Kau ada, yang lain tak perlu. 

  Siang dan malam Engkau kukenang; 

  di hadiratMu jiwaku tenang! 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Yosua 24 : 1 - 13 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  GB 327 : 1 “JANGAN KAMU TAKUT” 

 
 

Doa Syafaat  
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PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Injil  

Lukas 6 : 38 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 367 : 1 “PADAMU, TUHAN DAN ALLAHKU” 

do = c 3 ketuk 

1.  PadaMu, Tuhan dan Allahku, 

  kupersembahkan hidupku: 

  dariMu jiwa dan ragaku, 

  hanya dalamMu "ku teduh. 

  Hatiku yang Engkau pulihkan 

  padaMu juga kuberikan. 

 
Warta Pelkat 

 
PENGUTUSAN 

 
Nyanyian Pengutusan   KJ 427 : 1, 4 “KU SUKA MENUTURKAN” 

Do = As 4 ketuk 

1. 'Ku suka menuturkan cerita mulia, 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
penawar hati rindu, pelipur terbesar. 
 
Refrein: 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
 

4.  'Ku suka menuturkan cerita mulia; 

pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. 
Dan nanti kunyanyikan di sorga yang kekal 

cerita termulia yang lama kukenal. Refr, … 
 

Berkat oleh PF 

Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402b) 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
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TANPA BERSUSAH-SUSAH 
 

YOSUA 24 : 1 – 13 
 

Yosua mengumpulkan segenap orang Israel di Sikhem. Di tempat itu Yosua 

menyampaikan pidato perpisahannya. Ia mengawali pidatonya dengan menceritakan 
riwayat panggilan dan pengutusan Abraham, leluhur orang Israel. 

Abraham yang berasal dari keturunan Terah sama sekali tidak mengenal Allah 
Israel. Namun atas rencana-Nya, Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk 
menjadi umat pilihan-Nya. Mereka diutus untuk memperkenalkan nama-Nya dan 
kemuliaan kuasa-Nya kepada bangsa-bangsa. Dalam pemilihan itu, Allah pun  
memberikan tanah pusaka, yakni Kanaan untuk menjadi kediaman mereka, yang 
akhirnya dapat mereka diami setelah keluar dari tanah Mesir. Dalam karya panggilan 
dan pengutusan Allah kepada Abraham dan leluhur bangsa Israel, Allah telah 
memperlihatkan seluruh kemuliaan dan keajaiban-Nya bahkan, mengubah kutuk 

menjadi berkat (ay 9,10). Akhirnya, mereka menduduki tanah perjanjian itu. Mereka 
memperoleh  segala kelimpahan anugerah, baik berupa kelepasan dari perbudakan, 
dari tantangan musuh, maupun negeri yang subur berlimpah susu dan madunya hanya 
karena Tuhan Allah sendiri. Tanpa bersusah-susah mereka berhasil dan beruntung. 

Tanpa bersusah-susah maksudnya bukan karena usaha kuat dan bangsa Israel 
maka mereka mendapatkan kelimpahan melainkan karena Tuhan Allah yang berkarya 
besar. Firman Tuhan mengajarkan bahwa di tiap waktu dan tempat, Dia selalu bekerja 
bagi kita. Tuhan membuat kita merasakan kelimpahan berkat-Nya. Kita diijinkan-Nya 
menikmati perbuatan tangan-Nya supaya kita mengandalkan Dia. Jangan sampai kita 
menjadi angkuh dan merasa semua kelimpahan adalah karena kehebatan diri sendiri. 
Baik kita menyadari dan mengakui bahwa seluruh kenikmatan hidup yang kita alami 
dan keberhasilan cita-cita yang diraih adalah anugerah-Nya semata. Sekalipun ada 
pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan tetap bekerja dengan menolong dan 
memberikan solusi bagi kita. Amin. 


