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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 6 : 1 “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 

Do = g 4/4 

 
 

Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 148 : 1 -6 
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Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

GB 40 : 1 “KASIH DARI TUHANKU” 

 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Kidung Agung 6 : 4 -10 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  GB 62 : 1 “SIAPA YANG BERPEGANG” 

Do = f 3/4 

 

 

Doa Syafaat  
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PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab;  

Amsal 3 : 9-10  

 

Nyanyian Pengucapan Syukur GB 87 : 1 “AKU BERSYUKUR PADAMU” 

 

 
 

Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 

 

PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan   GB 252 : 1 & 4 “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU” 
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4.  Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 

  hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. 

  Roh Kudus menuntun jalan hidupmu 

  berpeganglah pada janji-Nya. Refr, …… 

 

Berkat oleh PF 

 

Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

 
 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
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PUJIAN MENGUATKAN HIDUP 
Kidung Agung 6 : 4 – 10 

 

Memuji adalah perbuatan yang sangat penting yang akan memberikan semangat 

sekaligus kepercayaan diri kepada orang yang diberi pujian. Efektifnya pemberi pujian 
bukan terletak pada seberapa sering kita menyampaikannya. Melainkan seberapa 
berartinya dan tulusnya kata-kata pujian itu. Ketika puji-pujian hanya kepura-puraan 
maka puji-pujian akan menjadi alat menipu atau upaya merahasiakan sesuatu. Di lain 
pihak jika pujian itu diberikan pada saat yang tepat dengan ketulusan hati, akan 
menjadi kekuatan dan semangat baru yang dapat mengubah relasi atau masa depan 
seseorang menjadi lebih sukses. 

Kata pujian yang kita baca dalam Kidung Agung, yaitu mempelai laki-laki memuji 
mempelai perempuan sebagai seorang yang cantik. Kata cantik juga mengandung 
pengertian nyaman, baik dan bersinar. Oleh karena itu mengungkapkan kata cantik 
berarti juga mempelai laki-laki merasa hidupnya nyaman, baik dan bersinar jika berada 
dekat mempelai perempuan. Perkataan mempelai laki-laki sekaligus memuji 
bagaimana baiknya kepribadian yang dimiliki dan diperlihatkan oleh mempelai 
perempuan. 

Kata-kata pujian yang diberikan tidak meniru pendapat atau kesimpulan orang lain, 
tetapi puji-pujian yang tulus keluar dari mulut sang mempelai laki-laki. Tuhan Yesus 
pernah memuji dengan berkata, “Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu 
seperti yang kau kehendaki” Mat, 15:27. Setelah itu anak perempuan tersebut menjadi 
sembuh. 

Pujian memberikan efek positif bagi penerima pujian, yaitu menjadi lebih 
bersemangat dan membangkitkan kekuatan baru untu melanjutkan kehidupan. 
Demikian juga Ketika kita memuji sesorang dengan sungguh-sungguh, maka ada 
pemulihan yang sedang terjadi. Jangan ragu memuji seseorang jika ia layak mendapat 
pujian tersebut. Itulah rencana Allah yang kita kerjakan untuk menguatkan dan 
menyelamatkan manusia. 

 
 
 
 
 

  

 


