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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 242 : 1 dan 3 “MULIAKAN ALLAH BAPA” 

do = bes 4 ketuk 

1.  Muliakan Allah Bapa, 

  muliakan PutraNya, 

  muliakan Roh Penghibur, 

  Ketiganya Yang Esa! 

  Haleluya, puji Dia 

  kini dan selamanya! 

   

3.  Muliakan Raja sorga, 

  Raja G’reja yang esa, 

  Raja bangsa-bangsa dunia; 

  langit-bumi nyanyilah! 

  Haleluya, puji Dia, 

  Raja Mahamulia! 
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Doa Pembukaan oleh PL 

 
Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 35 : 27 -28 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman 

 

KJ 240a : 1 “DATANGLAH, YA SUMBER RAHMAT” 

do = es 3 ketuk 

1.  Datanglah, ya Sumber rahmat, 

  selaraskan hatiku 

  menyanyikan kasih s'lamat 

  yang tak kunjung berhenti. 

  Ajar aku madah indah, 

  gita balai sorgaMu. 

  Aku puji gunung kokoh, 

  gunung pengasihanMu. 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ 1 SAMUEL 17 : 28 -36 
 
Renungan Firman  
 
Nyanyian Respons Firman  GB 62 : 1 “SIAPA YANG BERPEGANG” 

1=F 3/4 

1.  Siapa yang berpegang 

  pada sabda Tuhan 

  dan setia mematuhi-Nya. 

  Hidupnya mulia 

  dalam cah'ya baka 

  bersekutu dengan Tuhannya. 

 

  Reff: 

  Percayalah dan pegang sabda-Nya: 

  hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 

 

Doa Syafaat  
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PENGUCAPAN SYUKUR 

 

Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab ➔ Kitab;  

Amsal 11 : 24-25  

 

Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 450 : 1 “HIDUP KITA YANG BENAR” 

do = bes 4 ketuk 

1.  Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 

  Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 

 

  Refrein: 

  Dalam susah pun senang; dalam segala hal 

  aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 

 

Doa Persembahan 

 

Warta Pelkat 

PENGUTUSAN 

 

Nyanyian Pengutusan   KJ 356 : 1 & 2 “TINGGALLAH DALAM YESUS” 

do = c 6 ketuk (2 x 3) 

1.  Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya, 

  b’lajarlah Firman Tuhan, taat kepadaNya. 

  Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasaNya. 

  Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya. 

 

2.  Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 

  asal dengan setia tinggal di dalamNya. 

  Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya: 

  hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya! 

 

Berkat oleh PF 

Umat: menyanyikan “Amin” (GB 402a) 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
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MENJADI PROFESIONAL DI TENGAH KELUARGA 

 
1 SAMUEL 17 : 28 – 36 

 

Menurut KBBI online, professional bersangkutan dengan profesi. Sedankan 

profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian tertentu. 
Orang yang professional selalu dipercaya dan diandalkan karena mereka ahli, 

terampil, bertanggungjawab, disiplin serta sungguh-sungguh dalam 
mengemban tuganya. Jawaban Daud kepada Saul menampakan dia adalah 

orang yang professional dengan pekerjaannya sebagai gembala kambing 

domba. Ketika Saul meragukan Daud karena usia mudanya, dia menjelaskan 
tentang tanggungjawab yang dilakukan dengan penuh komitmen dalam 

menjaga kawanan kambing domba milik ayahnya. Ketika ada kambing domba 
yang diterkam oleh singa atau beruang, maka dengan terampil ia mengejar, 

menghajar, melepaskan dan membinasakan singa atau beruang tersebut. 
Kemudian Daud meyakinkan Saul bahwa dengan keahliannya, Goliat yang 

telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup akan sama dengan 

binatang yang dikalahkannya. Daud terbentuk menjadi orang yang 
professional lewat tugas yang dipercayakan oleh orang tua yang harus dia 

kerjakan setiap hari. Tugas-tugas yang ia kerjakan di lingkungan keluarga 
membentuknya pribadi yang bertanggungjawab, disiplin, ahli, terampil serta 

berkomitmen dalam hidup. Tugas-tugas ditengah keluarga yang dikerjakan 

anak-anak tidak menyiksa mereka. Sebaliknya hal itu akan membentuk 
mereka menjadi pribadi yang berkomitmen, disiplin, terampil, rajin, dan 

bertanggungjawab. 
Bacaan kita juga berbicara tentang peran komunikasi atara generasi tua 

dan muda dalam menghadapi persoalan. Saul yang mendengar tentang Daud, 
memanggilnya lalu membangun komunikasi tentang persoalan bersama. Anak 

muda ini menyatakan tekadnya, lalu Saul menyampaikan keraguannya. 

Kemudian Daud meyakinkan potensi diri yang dapat dipercaya dan diandalkan. 
Generasi muda di tengah keluarga memiliki potensi dirinya yang dapat 

diandalkan. Bangunlah komunikasi dan berikan mereka kesempatan untuk 
menyampaikan pendapatnya tentang persoalan bersama, dan dukunglah 

dalam membuktikan potensi dirinya. 


