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UNGKAPAN SITUASI  
Ayah  Gereja bukanlah sekadar sebuah tembok-tembok buatan manusia  

belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita 
sendiri.   

Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam  
diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita  mampu memancarkan 

kasih Kristus, di manapun, kapanpun dan kepada siapa pun.   
Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta Kasih Kristus kepada setiap 

ciptaan. Di bulan PelKes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi 

banyak orang, Dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya 

Pelayanan sebagai gereja. Serta menjadi gereja yang tidak egois, yang 

hanya memikirkan dirinya sendiri, Melainkan gereja yang missioner.  

Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan 

harapan mulai dari kota hingga ke plosok desa. Biarlah GPIB melalui Pos-pos 

PelKesnya menjadi perpanjangan Tangan Kristus yang merangkul di tengah 

situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab, Melalui kasih 

sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. 
 

Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang 

terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan 

yang terjatuh. 

MENGHADAP TUHAN † 
AJAKAN BERIBADAH 

Ayah  Marilah kita berdiri menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-

tengah persekutuan kita !  
 
Nyanyian Jemaat : KJ. 9 : 1 & 5 “PUJI, HAI JIWAKU, PUJILAH TUHAN”  

Puji, hai jiwaku, puji Tuhan 
selagi ada nafasmu! 
Allahku patutlah ku agungkan 

sepanjang umur hidupku! 
Hayatku Dia yang beri: 
Dia kupuji tak henti. 

Haleluya, Haleluya! 

Orang benar diberiNya kasih, 
pun orang rantau amanlah; 

yatim dan janda tegak kembali, 
tapi penjahat kandaslah. 
Tuhanlah Raja yang baka, 

Bagimu, Sion, s'lamanya! 
Haleluya, Haleluya!  
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NAS PEMBIMBING  

Ibu  “TUHAN kiranya menunjukkan kasihNya kepadamu, seperti yang kamu 
tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku”.  
(RUT 1 : 8b)  

Menyanyi KJ 10 PUJILAH TUHAN, SANG RAJA 

Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!  
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!   
Datang berkaum, brilah musikmu bergaung, Angkatlah puji-pujian !  

Pujilah Tuhan; segala kuasa padaNya! 
Sayap kasihNya yang aman mendukung AnakNya!  
Tiada ter'pri yang kepadamu dib'ri; 

Tidakkah itu kaurasa? 

Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan 
jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. 

Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! 
KasihNya t'rus kautemukan 

duduk 

PENGAKUAN DOSA 

Ibu Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-
sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa...   

Ya Bapa yang Mahakuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami 
tidak mampu menjadi pengikutMu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup 
menjauh dariMu. Kami lebih suka melanggar FirmanMu dibandingkan dengan 
menjadi pelaku Firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan !  

Semua  Menyanyi KJ 43  

   Tuhan kasihani kami ! Kristus kasihani kami ! Tuhan kasihani kami !  

Ibu  Ya Tuhan, Kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahteraMu di tengah 
dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasihMu untuk 
menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan 
keegoisan kami. Kami sadar, selama ini, kami hanya hidup untk diri sendiri, 
sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat 
dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiranMu, 
meragukan kuasaMu, menolak uluran tangan kasihMu, ampunilah kami ya Tuhan 
yang maha pengasih.  

Semua  Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, 
seturut dengan kebenaran FirmanMu di manapun kami berada, baik di 
rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, 
di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan 
penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan 
pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya.  
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Semua ya Tuhan, Layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunanMu. 

Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasihMu atas 

kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon 

pengampunanMu, dengarlah ya Tuhan.  

Menyanyi KJ 29 : 1, 2 & 4 “ DI MUKA TUHAN YESUS ”   
Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku   
Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus   

Di muka Tuhan Yesus, tersungkur kar‟na dosaku   
Kubuka kerinduanku, di muka Tuhan Yesus 

Di muka Tuhan Yesus, kudapat kasih sayangNya   
Hatiku pasrah berserah, di muka Tuhan Yesus. 

duduk  
PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PEMBACAAN ALKITAB 

Ayah   Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari  

  RUT 1 : 1 – 14  

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 
mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA    

duduk 

KHOTBAH  (Kasih Menumbuhkan Harapan ) 

Renungan 
JAWABAN UMAT 

 
Nyanyian Jemaat KJ 178 : 1 & 2 “ KAR’NA KASIHNYA PADAKU ” 

Kar‟na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia  
Ia t‟lah memb‟ri hidupNya gantiku yang bercela  

Refr .  Oh betapa mulia dan ajaib kuasaNya 

Kasih Jurus‟lamat dunia menebus manusia  

Dengan sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku 
Firman dan KebenaranNya itulah peganganku  Refr 

PENGAKUAN IMAN RASULI 

Ayah  Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri  
untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  

Dengan hati dan mulut masing-masing berkata: …… 
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DOA SYAFAAT 

 (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi KK.756) 

 Berdoa bagi upaya pemerintah agar bijak menangani pencegahan penyebaran virus 

corona dari tingkat pusat sampai di daerah. 

 Berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien covid 19. Juga 

semua pihak  terkait yang ikut serta menangani baik TNI POLRI, Pegawai RS, Cleaning 

service, Supir ambulans, Petugas pemakaman dll 

 Berdoa bagi keluarga-keluarga anggota keluarganya menderita sakit dan yang berdukacita 

kehilangan anggota keluarganya. 

 Berdoa bagi warga jemaat Abraham yang bekerja, yang studi dan membutuhkan bantuan 

serta mereka yang bersukacita karena ulang tahun dan berkat Tuhan yang melimpah. 

 Komandan Grup 1 Kopassus dan jajarannya dalam mengemban tugas 

 Prajurit Kopassus yang adalah warga jemaat yang saat ini bertugas di berbagai daerah. 

 Berdoa bagi hal-hal lain yang penting didoakan.   

AJAKAN PERSEMBAHAN  

Anak Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya seperti Firman dalam 1 Tawarikh 16 : 34 yang menyatakan “ 
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik ! Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya.”  Tuhan memberkati saudara dan persembahan 

saudara.  

Nyanyian Persembahan : GB 87: 1 & 3 “AKU BERSYUKUR PADAMU”   

Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, 

atas karunia dan kasih-Mu. 
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, 
„ku persembahkan kepada-Mu. 

„Ku bahagia; „ku sukacita; 
ku ucap syukur selamanya. 

Tiada kata kami ungkapkan, 

hanyalah syukur kepada-Mu. 
Kaulah yang layak kami tinggikan 

kar‟na besarlah kuasa-Mu. 
T‟rimalah Tuhan, ungkapan syukur 
yang kami bawa kepada-Mu. 

DOA PERSEMBAHAN 
  
Anak Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur, 

kita berdoa : Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding 
dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, 
sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dariMu 
juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini 
sebagai berkat untuk menyatakan kasihMu bagi sesama dan bagi 
pembangunan Tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa 
AMIN. 
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PENGUTUSAN 

AMANAT PENGUTUSAN 

  
Ibu Umat Tuhan mari berdiri Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari 

Firman Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman kepada 

semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan.  
 
Semua Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami 

dengar dan terima dari kebenaran firmanNya dalam hidup kami bagi seluruh 

ciptaan dimana dan kapanpun. 

Nyanyian Pengutusan : GB 121 : 1 & 2 “HAI PERGI DAN WARTAKAN” 

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus 

dalam karya dan dalam karsamu. 
Baik di rumah, sekolah dan di kantor; 
juga disetiap waktu dan tempat. 

Bawa kasih dan bawa sukacita, 
panjang sabar serta lemah lembut. 
Itu sikap yang harus kau lakukan 

kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus 
dalam kata dan perbuatan-Mu. 

Juga dalam segala tindakanmu, 
jadikanlah Firman Tuhan pandumu. 
Jangan takut tegakkan keadilan 

dan berani berkata yang benar. 
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir; 
Roh Kudus membimbing dan menolongmu. 

BERKAT 
  
Ayah Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya:  

TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU; TUHAN 
MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA 
DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA 

TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU 
DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA.  

Semua  KJ 478b  AMIN... AMIN... AMIN... 
 

 
 
 

 
 

~ SAAT TEDUH ~ 


