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

manual(softcopy tata ibadah disediakan) 

o Ibadah akan dimulai tepat pukul 17.00, link Zoom akan dibagikan 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 dapat 

dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat melalui Majelis Jemaat di sektor 

pelayanan, atau melalui transfer Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 

2005-01-000052-56-0, atau juga dapat melalui QRIS yang tersedia. 

o Selamat beribadah. 

-Saat Teduh 

• Ungkapan Situasi oleh PL 

Hari demi hari telah kita lewati dalam kasih karunia Tuhan. Dia selalu 

menjaga dan menyertai anak-anak-Nya. Saat ini, Tuhan kembali 
memberi kita kesempatan untuk mensyukuri penyertaan-Nya dalam 

pujian dan mazmur pujian. Untuk itu marilah kita berdiri, kita masuk 

hadiratnya dengan pujian :  

Pelayan Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah Pdt. Carolina Hale 

Montolalu 

 
MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Pembukaan   

KJ 18 : 1 & 2  “ALLAH HADIR BAGI KITA” 

do = g 3 ketuk 

 

1.  Allah hadir bagi kita dan hendak memb"ri berkat, 

  melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat. 

 

  Reffrein: 

  Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah! 

  Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 

 
2.  Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus; 

  biar kasih kurniaNya menyegarkan kita t"rus.   
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Doa Pembukaan oleh PL. 

 

Mazmur Pujian ➔ MAZMUR 36 : 6 - 11 

 

Nyanyian Sebelum Pemberitaan Firman  

GB 52 : 1 “HAI, DENGARLAH ANAKKU” 

 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
 
Pembacaan Alkitab➔ Kitab Amsal 20 : 11 - 13 
 
Renungan Firman  

Nyanyian Respons Firman   
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GB 277 : 1  ”FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR” 

 
 
Doa Syafaat  

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi: 

Pelayan Liturgi 

Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah dengan sukacita 

dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada-Nya dengarlah 
nas Alkitab dari kitab: Yunus 2 : 9  ➔ Tetapi aku, dengan ucapan 

syukur akan kupersembahkan korban  kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan 

kubayar. Keselamatan adalah dari TUHAN!" 

Tuhan memberkati persembahan saudara. 
 



5 

 

Nyanyian Pengucapan Syukur  

GB 77 : 1   “PERSEPULUHANMU” 
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Doa Persembahan 

Kami bersyukur kepada-MU ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-

MU sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan 
berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami 

bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama 
bahkan untuk memuliakan nama-MU di dunia. AMIN 
 

PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat oleh pelayan liturgi. 

 

Amanat pengutusan oleh pelayan firman. 

 

Nyanyian Pengutusan    

GB 116 : 1 & 2  “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG” 
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2.  Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 

bagi semua orang yang berkesah. 
Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu, 

agar hidupmu jadi saksi teguh. Refr … 

 

Umat menyanyikan “Amin, Amin, Ya Benar Adanya” (GB 401) 

 
 

 
~ SAAT TEDUH ~ 
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MELIHAT DAN MENDENGARKAN TUHAN 

AMSAL 20 : 11 – 13 
 

Sebagai orang tua kita tidak perlu terkejut jika anak-anak kita berperilaku 

dan berbicara meniru gaya yang dilakukan. Sebab anak-anak sejak dini selalu 

merekam apa yang kita buat dan katakana. Karena itu terkadang tanpa kita 

ajarkan mereka mengikuti pola perilaku dan berbahasa yang sering kita 
lakukan atau ucapkan. Penulis Amsal mengingatkan bahwa karakter seseorang 

dapat terlihat sejak dari masa kanak-kanak, karena mereka menyaksikan dan 
mendengar dari dunia di sekeliling mereka (11-12). Sebagai orang tua kita 

harus menyadari bahwa Allah menganugerahkan kepada kita dan anak-anak 
kita telinga dan mata untuk mendengar dan melihat. Karena itu kita sebagai 

orang tua harus penuh hikmat ketika berkata atau berprilaku agar dapat 

membimbing anak-anak kearah pola prilaku yang baik dan benar. 
Pada bagian lain status kita sebagai anak-anak Allah mendorong kita untuk 

setia dan tekun  mendengar kata-kata Allah atau firman-Nya dan bersyukur 
melihat banyak keajaiban yang Allah hadirkan dalam hidup, sehingga kita di 

mampukan untuk berprilaku seturut dengan kehendak Allah. Anehnya banyak 

manusia yang mengaku anak-anak Allah tetapi prilakunya seperti orang yang 
tidak mengenal dan percaya kepada Allah? (Benar, tidak???) Semua itu terjadi 

karena manusia menutup telinga dan matanya dari Allah. 
Saudaraku yang terkasih, ketika kita mau memulai kegiatan hari ini, 

ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dianugerahkan telinga 

dan mata untuk mendengar dan melihat. Karena itu arahkanlah penglihatan 
dan pendengaran kita kepada Allah agar hari ini dapat kita lalui dalam 

ungkapan syukur dan sukacita. 
 

 
 

 

 
 

 
 


