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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  PKJ 1 : 1 “ABADI TAK NAMPAK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 19 : 1 -10 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 
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GB 62 : 1 “SIAPA YANG BERPEGANG” 

Do = f 3/4  

 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ AMSAL 17 : 8 -13 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  KJ 416 : 1 “TERSEMBUNYI UJUNG JALAN” 

do = bes 4 ketuk 

1.  Tersembunyi ujung jalan, 

  hampir atau masih jauh; 

  ‘ku dibimbing tangan Tuhan 

  ke neg’ri yang tak ‘ku tahu. 

  Bapa, ajar aku ikut, 

  apa juga maksudMu, 

  tak bersangsi atau takut, 

  beriman tetap teguh. 

 

Doa Syafaat  

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Surat;  

Filipi 4 : 6  
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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. 

 

Doa Persembahan 

Warta Pelkat 

PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan   KJ 418 : 1 & 3 “BAHT’RA YANG DIPANDU YESUS” 

do = d 6 ketuk (2 x 3) 
1.  Baht’ra yang dipandu Yesus, 

  panji salib tandanya, 

  itu baht’ra kes’lamatan 

  bagi orang yang resah. 

  meskipun badai menyesah 

  dan ombak menderu, 

  dipandu Tuhan baht’raNya 

  ke pantai yang teduh. 

 

3.  Matahari tampak lagi, 

  badai topan pun reda; 

  bunyi riak mengiringi 

  lagu doa yang lega. 

  Bersyukurlah dan angkatlah 

  nyanyian yang merdu: 

  dipandu Tuhan baht"raNya 

  ke pantai yang teduh! 

 

Berkat oleh PF 

Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
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ORANG BEBAL VS ORANG BERPENGERTIAN 
 

Amsal 17 : 8 – 13 
 

Ibu Marni begitu kesal dengan tingkah anak remajanya. Ia meminta kepada 

pendetanya agar mendoakan putra bungsunya yang sering kali tidak pulang 
ke rumah. Katanya kepada sang pendeta: “Bu anak say aitu bebal. Setiap kali 

menasehati dia, sama saj kita buang garam ke dalam laut. Saya tidak tahu lagi 

cara apa yang dapat saya lakukan agar nasihat kami orang tua didengar. Saya 
sangat sedih sekali dengan tingkahnya “Apakah benar anak ibu tersebut 

bebal? Apa yang dikatakan Amsal tentang orang bebal khususnya dalam 
bacaan kita pagi ini? 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi arti bebal sebagai sukar 

mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu. Orang bebal tidak tajam 
dalam berpikir. Orang bebal tidak sama dengan orang bodoh. Orang bebal 

pasti bodoh, malas dan tidak bertanggung jawab. Tetapi orang bodoh, malas, 
tidak bertanggung jawab tidak selalu bebal. Amsal menyebutkan bahwa orang 

bebal sulit ditegur bahkan dengan kekerasan sekali pun. Bila Amsal berkata 
lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak dari pada 

dengan orangbebal, berarti orang bebal berpotensi menyebabkan bencana 

bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi rang lain. Orang bebal tidak 
mengindahkan didikan TUHAN. Orang bebal lawannya adalah orang 

berpengertian (band,4:10-13). 
Mari ayunkan langkah kaki kita dengan meminta tuntunan bimbingan 

Tuhan agar kita memperoleh penegrtian dan hati yang bijak, supaya nyata 

bahwa perilaku kita tidak menunjukan tanda-tanda sebagai orang bebal 
melainkan sebagai orang berpengertian. 


