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Lampiran : 4 Berkas (SOP Dan Bahan Pelayanan) 

Perihal : Pengantar 

 

Kepada : Yang Terhormat, 

  Para KMK Se-GMIT 

  Para KMJ Se-GMIT 

  Masing – masing 

  di – 

       Tempat 

 

Salam kasih dalamYesus Kristus, 

Semoga kami dapat menjumpai Bapak/Ibu dalam keadaan damai sejahtera. 

Kita masih berada dalam pergumulan global akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak bagi 

dinamika pelayanan bergereja kita. Menyikapi persoalan yang belum kita ketahui batas 

akhirnya ini, Majelis Sinode (MSH dan KMK) telah menggelar Rapat Online pada hari 

Senin, 11 Mei 2020 dengan 5 agenda penting. Melalui rapat tersebut telah disepakati 

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama kita sepanjang masa covid ini. Hal-hal 

dimaksud antara lain: 

1. Kebaktian Minggu/Hari Raya masih tetap berlangsung di rumah masing-masing. Bagi 

keluarga-keluarga yang tidak bisa memimpin ibadah sendiri, maka majelis jemaat rayon 

dalam koordinasi dengan MJH memimpin kebaktian bersama rumah tangga yang 

bersangkutan. Pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan 

dalam koordinasi dengan pemerintah dan pihak keamanan setempat. (selengkapnya 

mohon pelayajari SOP).  
 

2. Ibadah rayon/kategorial/fungsional secara terbatas dapat dilaksanakan sesuai jadwal 

yang ditetapkan oleh masing-masing rayon/gugus/iokos dengan mengacu pada SOP 

terlampir. 
 

3. SOP terkait kebaktian persiapan perjamuan kudus, perjamuan kudus, baptisan, nikah, 

sidi, dan syukuran akan menyusul. 
  

4. Khusus kepada para pendeta diharapkan memakai toga hitam dan berada di dalam 

gereja untuk melakukan doa pada tanggal 21 Mei 2020. Doa dilakukan untuk meminta 

pertolongan Tuhan bagi keadaan dunia akibat Pandemi Covid 19. Para pendeta yang 

tidak melayani di jemaat diharapkan bergabung dengan teman pendeta di jemaat dimana 

yang bersangkutan berdomisili guna terlibat dalam doa bersama tersebut. Doa di gedung 

gereja ini tidak melibatkan majelis jemaat dan anggota jemaat untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan.  
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5. Kami juga meminta anggota jemaat-jemaat se-GMIT yang dalam keadaan sehat untuk 

pada hari penantian yang pertama, 21 Mei 2020 berpuasa bersama. 

• Tradisi puasa adalah tradisi yang kuat dalam Alkitab. Injil-injil mengisahkan bahwa 

bahkan Tuhan Yesus pun berpuasa (Matius 4:2). Di dalam Matius 6:16-18 ditulis 

tentang hal berpuasa. Dalam perikop itu dijelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak 

memerintahkan para pengikut-Nya untuk berpuasa. Ini mengasumsikan bahwa para 

murid memang sudah mempraktekkan puasa. Karena itu, Tuhan Yesus hanya 

mengajarkan mereka tentang cara berpuasa yang benar. Ia mengingatkan murid-murid-

Nya bahwa berpuasa bukanlah untuk dipertontonkan. Orang lain tidak perlu mengetahui 

puasa yang sedang kita lakukan, karena puasa terutama adalah tentang relasi 

kita dengan Allah.  

 

• Kita belajar dari Alkitab bahwa puasa merupakan salah satu wujud pertobatan di 

hadapan Allah. Umat diserukan untuk berpuasa dan bertobat sungguh-sungguh kepada 

Allah (Yoel 2:12). Ketika mendengar pemberitaan Yunus, bangsa Niniwe 

memaklumkan puasa nasional sebagai tanda pertobatan (Yunus 3:5). 

  

• Selain itu, puasa adalah wujud penyandaran hidup yang total dan sungguh-sungguh 

kepada Allah. Ester, Mordekhai, dan seluruh orang Yahudi di pembuangan berpuasa 

sambil mempertaruhkan nasib mereka ke dalam tangan TUHAN (Ester 4:3, 16). Jemaat 

mula-mula berdoa dan berpuasa tatkala mereka menyerahkan Barnabas dan Saulus 

untuk tugas pemberitaan Injil (Kisah para Rasul 13:2-3). Demikian pula dengan para 

rasul yang menyerahkan para penatua di setiap kota ke dalam tangan Tuhan melalui 

puasa bersama (Kisah para Rasul 14:23). 

  

• Belajar dari Alkitab, dalam masa krisis global ini, kami ingin menyerukan kepada 

semua anggota jemaat GMIT untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Tindakan berpuasa kita 

wujudkan sebagai tanda pertobatan di hadapan Tuhan sekaligus sungguh-sungguh 

memohon kepadaNya untuk menolong dunia yang sedang menghadapi bencana besar 

pandemi Covid-19 ini. Puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi 

berkaitan dengan perubahan moral, perilaku, tindakan iman, dan solidaritas sosial. 

  

6. Kami meminta semua jemaat GMIT untuk selama masa penantian Roh Kudus 21–30 

Mei 2020 berdoa sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan bagi segala upaya 

yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk mencegah dan 
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menangani penyebaran virus Corona, termasuk untuk menemukan vaksin demi 

mengatasi Covid-19. Kita tetap berdoa juga untuk kekuatan bagi mereka yang terpapar, 

keluarga mereka, dan para petugas medis. Kawan-kawan dari Seksi Teologi, Liturgi, 

dan Spiritualitas Tim Tanggap Bencana Covid-19 MS GMIT telah menyiapkan 

rancangan doa dan menyanyi bersama selama masa raya penantian Roh Kudus itu. 

Terlampir kami kirimkan panduan perayaan tersebut. 
 

7.  Beberapa waktu yang lalu MS telah mengirimkan SOP tentang pengumpulan 

persembahan hulu hasil jemaat. SOP itu kami kirimkan dengan dasar bahwa jemaat-

jemaat GMIT, terutama yang di pedalaman, memanfaatkan perayaan Pentakosta kedua 

sebagai syukur panen/hulu hasil. Karena itu, SOP itu dimaksudkan untuk mengatur 

pengumpulan persembahan hulu hasil tersebut. Tentu tidak ada maksud untuk gereja 

sekedar menjadi pengumpul persembahan, namun kita perlu menjaga agar persembahan 

jemaat kepada Tuhan melalui gereja dapat diatur dengan baik di masa pendemi ini. 
     

8. Acara serah terima pelayanan pendeta (KMK, KMJ, dan Wakit Ketua MJ  dari unsur 

pendeta) dilaksanakan berdasarkn SOP  terlampir.  
 

9. Pandemik covid 19 ini turut berdampak pada keuangan GMIT, yakni dengan 

menurunnya tingkat jumlah persembahan. Meskipun demikian kita tetap percaya bahwa 

Tuhan terus memelihara gerejaNya. Keadaan keuangan GMIT masih dapat membayar 

gaji pokok karyawan GMIT dan operasional lainnya hingga Bulan Agustus 2020. Untuk 

itu, kami mohon Majelis Jemaat dan Majelis Klasis tetap melanjutkan persembahan dari 

jemaat ke Majelis Sinode untuk mengatur pelayanan yang diperlukan dalam masa 

pandemik ini. Penyetoran 10 % dan 2 % dilaksanakan sesuai kondisi riil. Demikian pula 

dengan SGP dilaksanakan berdasarkan keadaan yang ada di jemaat secara jujur. Mohon 

para KMK melakukan evaluasi yang serius mengenai keadaan keuangan tiap jemaat 

untuk disampaikan kepada MSH.  
 

10. Majelis Sinode telah membentuk Tim Tanggap Bencana Covid-19 di lingkup sinode. 

Setiap majelis jemaat dan majelis klasis di GMIT diminta untuk membentuk Tim 

Tanggap Bencana Covid-19 agar dapat memberikan tanggapan yang memadai terkait 

misi gereja di masa Covid-19. Hal ini juga akan memudahkan koordinasi di antara tim 

tanggap masing-masing lingkup, maupun dalam membangun kemitraan dengan 

pemerintah dan pihak-pihak lain di lingkup masing-masing. 
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11. Bila pandemi Covid-19 ini terus berlanjut maka MS GMIT akan melakukan Sidang 

Majelis Sinode pada akhir Juni 2020. 

Demikian pengantar ini disampaikan. Atas pengertian serta kerjasamanya, kami ucapkan 

terima kasih. 

Tuhan Sang Kepala Gereja dan Pemilik Pelayanan memberkati kita. 
 

Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor 

 

Ketua, 

 

 

 

Pdt. Dr. Mery L.Y. Kolimon 

Sekretaris, 

 

 

 

Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th 

 

mailto:info@sinodegmit.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEREJA  MASEHI  INJILI  DI  TIMOR 

(GBM GPI dan Anggota PGI) 

MAJELIS  SINODE 

Jln. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 8438423, Fax. 831182,  
E–mail: Infokom.gmit@yahoo.com , info@sinodegmit.org Website: www.sinodegmit.or.id 

Susunan Majelis  Sinode GMIT  Periode   2020-2023 : 

Ketua: Pdt. Dr. Mery L. Y. Kolimon;  Wakil Ketua : Pdt. Gayus D. Polin, S.Th;  Sekretaris: Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th;                                

Wakil Sekretaris:  Pdt. Elisa Maplani, M.Si; Bendahara : Pnt. Mariana Rusmono-Rohi Bire, S.Sos, MM, 

 Anggota-Anggota:  
Pnt. Deddy Manafe, SH, M.Hum;  Pnt. Lecky F. Koli, S.TP, M.Si; Pnt. Dr. Godlif Neonufa, MT;  Pnt. Ir. Fary Djemi Francis, MM 

Lampiran 1 : 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERAH TERIMA JABATAN 

KETUA DAN WAKIL KETUA MAJELIS KLASIS/MAJELIS JEMAAT  

DI LINGKUNGAN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR 

 

D. PENDAHULUAN 

Dalam rangka menatalayani pelayanan Tuhan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan serah terima 

jabatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku menurut tata aturan Gereja Masehi Injili di Timor. 

Saat ini gereja sedang berada pada sebuah situasi dimana dunia sedang dilanda oleh wabah Covid-19, 

termasuk GMIT. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Majelis Sinode GMIT telah mengambil 

langkah-langkah antisipasi melalui beberapa Surat Penegasan Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk 

memutus mata rantai penularan virus Covid-19. Seluruh jemaat diimbau agar menghindari 

berkumpulnya orang banyak. Social distancing/physical distancing adalah salah satu langkah yang 

diambil oleh gereja bersama pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, 

sehingga diharapkan semua orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. 

Dalam hubungan dengan situasi di atas, maka pelaksanaan serah terima jabatan sebagai ketua dan 

wakil ketua Majelis Klasis/Jemaat, perlu diatur dalam sebuah SOP (Standar Operasional Prosedur). 

Kami memandang bahwa serah terima jabatan pelayanan harus dilaksanakan untuk menunjang 

pelayanan di masa  rotocol. Acara pisah sambut perlu ditunda, namun serah terima jabatan pelayanan 

mesti dibuat. SOP ini merupakan alat yang dapat mengakomodir seluruh kegiatan dengan 

memperhatikan prosedur  rotocol pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. 

Adapun SOP dimaksud mengatur langkah-langkah sesuai kebutuhan serah terima jabatan ketua dan 

wakil ketua majelis klasis/jemaat di klasis/jemaat masing-masing. 

B. Persiapan 

1. Serah terima dapat dilaksanakan di gedung kebaktian atau kantor klasis/jemaat dengan 

memperhatikan prosedur physical distancing, menjaga jarak berdiri dan duduk minimal  1,5 

meter. 

2. Di setiap pintu masuk disediakan air dan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. 

3. Serah terima Ketua dan Wakil Ketua Majelis Klasis dihadiri oleh Majelis Klasis Harian dan BP3K 

(atau yang mewakili) serta kedua ketua dan wakil ketua majelis klasis dan MSH, sedangkan serah 

terima Ketua dan Wakil Ketua Majelis Jemaat dihadiri oleh Majelis Jemaat Harian dan Ketua 

BP3J (atau yang mewakili) dan MKH, serta kedua ketua majelis jemaat dan wakil ketua majelis 

jemaat. 

4. Saksi untuk serah terima berasal dari MKH/MJH.  

5. Tidak diperkenankan untuk memberi salam berjabatan tangan atau memberi cium hidung/pipi. 

6. Peserta yang hadir tidak lebih dari 10 orang.   
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C. Acara Serah Terima  

1. Serah terima diawali dan diakhiri dengan doa oleh satu orang pendeta.  

2. SK dan Berita Acara dibaca oleh Sekretaris MK/MJ.  

3. Penandatanganan berita acara serah terima oleh pihak pertama dan pihak kedua dilaksanakan 

secara bergiliran dengan memperhatikan physical distancing/menjaga jarak. 

4. Pena/balpoin dibawa oleh masing-masing orang. 

5. Suara Gembala MKH/MJH ± 5 menit. 

6. Sambutan/kata hati pendeta yang lama dan yang baru dengan durasi waktu +5 menit. 

D. Penutup 

Demikianlah SOP (Standar  Operasional Prosedur) dalam rangka serah terima jabatan ketua dan wakil 

ketua Majelis Klasis/Majelis Jemaat. Kami meminta SOP ini ditaati dan dipergunakan semestinya. 

SOP ini hanya berlaku pada masa mewabahnya Virus Covid 19. Jika wabah itu telah berlalu maka 

SOP ini tidak berlaku lagi. 
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Lampiran 2 : 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 PENDAMPINGAN PASTORAL DI JEMAAT 

DALAM KONTEKS WABAH COVID-19 

 

A. Pendahuluan  

Di kehidupan ini manusia pasti mengalami masalah, derita, dan bencana. Kita berada kini dalam 

konteks pandemi global. Bencana non-alam wabah penyakit yang menyerang organ pernapasan 

manusia ini disebut Covid-19. Menyikapi itu pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan untuk 

melindungi masyarakat. Pandemi ini telah menjadi krisis yang berdampak di berbagai aspek 

kehidupan, termasuk kehidupan di GMIT.  

Gereja terpanggil untuk mewujudkan pelayanan yang sifatnya menyeluruh. Pelayanan pastoral 

pertama-tama terkait dengan pelayanan menyeluruh dari panca pelayanan, yang mengarah pada satu 

fokus: Allah dan pemeliharaannya bagi kehidupan manusia. Pendampingan pastoral meliputi  pastoral 

(care) dan pastoral konseling. Pastoral care telah dilakukan dalam bentuk khotbah, pelayanan liturgi, 

pelayanan diakonia dan perkunjungan rumah tangga. Kemudian pastoral konseling dilayani dalam 

bentuk konseling kedukaan, konseling kepada anggota yang sakit, konseling keluarga, dan konseling 

pastoral khusus (melalui telpon, media sosial dll.). 

Pada kesempatan ini, UPP Pastoral menyiapkan SOP pastoral care dalam bentuk perkunjungan rumah 

tangga. Ke depan akan segera diselesaikan SOP pastoral konseling. 

  

B. Pelaksanaan 

1. Dasar teologis: 

a) Tugas gereja adalah membela kehidupan, termasuk pada saat ancaman wabah penyakit seperti 

covid-19. Allah sangat mengasihi dunia ini dengan mengutus Putera-Nya untuk datang ke 

dunia demi keselamatan dunia (Yoh. 3:16). Gereja dipanggil untuk terlibat dalam tugas 

penyelamatan dunia tersebut. 

b) Dalam situasi wabah, seseorang perlu mengasihi sesama seperti diri sendiri (Mat. 22:37). Kita 

mesti berhati-hati untuk tidak terpapar, tetapi juga tidak menjadi orang yang memaparkan 

virus kepada orang lain. 

c) Allah memelihara dan  menggembalakan umat Israel di semua tempat kediamannya (Yehz. 34: 

13-16 ). Tuhan Yesus kepala gereja telah menghadirkan diri-Nya  sebagai Gembala yang baik 

dan agung dalam karya penebusan dan penyelamatan isi dunia. 

2. Tujuan: 

a) Merawat, menghibur, mendukung, dan meneguhkan kehidupan anggota jemat dalam basis 

keluarga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. 

b) Membantu keluarga jemaat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

c) Meningkatkan daya tahan hidup dari anggota jemaat. 

d) Menggerakkan partisipasi jemaat untuk menolong masyarakat di sekitarnya. 

3. Prinsip Pelayanan: 

a) Selalu melibatkan Tuhan Yesus, Gembala Agung, dalam pelayanan pastoral. 
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b) Rajin belajar dan menerapkan ketrampilan dasar pelayanan pastoral dengan menunjukkan 

empati dan setia mendengar. 

c) Setiap  anggota jemaat berhak menerima pelayanan pastoral (kunjungan RT). 

4. Penataan Pelayanan Pastoral: 

a) Pendeta/pastor selaku KMJ (wakil MJ unsur pendeta) bertanggung jawab untuk menggerakkan 

pelayanan pastoral kepada seluruh keluarga jemaat dalam bentuk perkunjungan RT. 

b) Pendeta/pastor bertugas melengkapi majelis jemaat—penatua, diaken, dan pengajar—dengan 

ketrampilan kunjungan pastoral ke RT keluarga jemaat.  

c) Setiap anggota majelis jemaat memimpin gerakan pelayanan pastoral ke rayon/gugus/oikos 

yang disepakati menjadi teritori dampingannya. Majelis jemaat rayon berbagi diri dalam 

pendampingan jemaat menurut rayon pelayanan (5–7  keluarga). 

d) Setiap anggota majelis jemaat yang mendampingi 5-7 keluarga tadi melakukan aksi kunjungan 

pastoral ke rumah tangga tersebut sesuai waktu yang disepakati dalam kemajelisan. 

Diharapkan seminggu paling sedikit dua kali dilakukan kunjungan rumah.  

5. Protokol Kunjungan Pastoral: Semua yang melakukan kunjungan pastoral wajib menjaga jarak, 

menghindari dan tidak menyebabkan kerumunan, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan 

setelah kunjungan, dan memakai masker. Petugas bisa juga memakai alat pelindung diri (ADP) 

lainnya seperti: sarung tangan dan face shield (jika dibutuhkan ketika mereka yang hendak 

dikunjungi dalam keadaan sakit). 

6. Waktu: 

SOP ini berlaku  dalam tahun pelayanan 2020 dalam konteks wabah Covid-19. 

7. Alur pelayanan perkunjungan rumah tangga 

a) Persiapan/pembukaan: 

• Membangun hubungan baik.  

• Kunjungan dilakukan dengan janji atau tidak disesuaikan dengan suasana batin jemaat.  

• Memperhatikan waktu kunjungan yang tidak mengganggu jam kerja/usaha anggota jemaat.  

• Mengatur kunjungan secara adil dan merata/menyeluruh dengan prioritas pada keluarga 

yang paling rentan terhadap Covid-19 dari segi kesehatan dan paling rentan terhadap 

dampak ekonomi. 

b) Isi  (mengamati, merasakan, mendengar, mendukung, menghibur):   

• Melihat secara langsung keadaan anggota jemaat, baik kondisi kesehatannya maupun 

ketersediaan kebutuhan dasarnya. 

• Mendengar dengan aktif ungkapan rasa dan pengeluhan anggota jemaat. 

• Memberikan dukungan dan menghibur, memberikan penguatan iman, namun tidak bergaya 

menasihati apalagi memberikan penghakiman. 

• Memberikan dukungan jalan keluar dari masalah (sejauh memiliki sumber daya). 

 

c) Penutup: 

• Menguatkan keluarga/semua anggota rumah tangga dengan doa. 

• Bersama keluarga yang dikunjungi mencatat kebutuhan rasa aman, kebutuhan dasar, dan 

kebutuhan penguatan keluarga lainnya  
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• Jika perlu, mencari bantuan rujukan dukungan psikososial di lingkungan jemaat atau ke 

luar ke pemerintah setempat, klasis, sinode, dst. 

8. Alternatif rujukan ke pelayanan pastoral konseling online: 

• Pastoral dalam jaringan koinonia/pastoral keluarga: Pdt. Dina T-Meler, S.Th., M.Pd  

(0852- 5354- 8221) 

• Pastoral untuk krisis: Pdt. Joly Ledo, M.Th., M.Ed. (0812- 4933- 1466) 

• Manajemen emosi: Pdt. Jeni Bailao, S.Si., MA, P.C. (0813- 2832 - 8716) 

• Pastoral orang sakit/berduka: Pdt. Emy Sahertian, M.Th. (0812 -3817 -5549) 

• Pastoral bagi pendeta, para pelayan, dan pelayanan di RS-RS: Pdt Dra. Ross Day.                                           

(0822-4761- 8323) 

• Pastoral bagi anak-anak, remaja & pemuda: Pdt. Eyrene Liufetto-Tameno, M.Si                       

(0852-00464146) 

• Pastoral bagi lansia: Pdt. Endang Koly, M.Th. (0822-4281-8481) 

• Keluhan-keluhan tentang pelayanan anggota majelis jemaat: Pdt. Wisye Pardosi-Makatita, 

S.Si. (0813-3918-7704)  

• Jadwal harian pelayanan konseling online: 08.00-12.00 Wita dan14.00 - 20.00 Wita = 8 

jam 

                

C. Penutup  

  Demikian SOP Pelayanan Pastoral untuk dipakai dalam pelayanan.  
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Lampiran 3 : 

SOP KEBAKTIAN MINGGU DAN IBADAH RUMAH TANGGA 

JEMAAT-JEMAAT GMIT SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 

 

PENGANTAR  

Sampai pertengahan Mei 2020 ini kita masih berbakti di rumah masing-masing. Kami menerima banyak 

harapan untuk kita segera kembali berbakti di gedung gereja. Sesuai surat yang pernah kami kirimkan, 

seruan untuk beribadah dari rumah akan berlangsung sampai 29 Mei 2020. Kami terus membangun 

komunikasi dengan pemerintah, namun hingga kini, belum ada kepastian kapan kita dapat kembali 

berbakti di gedung gereja. Kita perlu mengatur tugas-tugas bergereja kita agar persekutuan, kesaksian, 

pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan kita tetap dapat berjalan dalam masa pandemi ini. Untuk hal 

itu, kami mengirim sekarang beberapa standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di masa pandemi. 

SOP ini akan berlangsung mulai 30 Mei 2020.  

 

A. SOP Kebaktian Minggu  

 

1. Ibadah minggu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing.  

2. Jemaat-jemaat yang memiliki akses ke internet dan radio dapat melakukan ibadah minggu dengan 

pola live streaming atau mengikuti siaran lewat radio atau media sosial.  

3. Bagi jemaat yang tidak memiliki akses ke internet, kebaktian dapat dilakukan dengan menggunakan 

toa, dipimpin oleh pendeta atau penatua yang ditugaskan, dari gedung-gedung gereja untuk diikuti 

oleh anggota jemaat dari rumah masing-masing.  

4. Bagi yang tidak memiliki toa, ibadah dipimpin oleh anggota keluarga di tiap rumah tangga.  

5. Dua rumah tangga yang anggota keluarganya merasa sulit memimpin ibadah dan posisi rumahnya 

berdekatan boleh berkumpul untuk beribadah bersama dengan ibadah dipimpin oleh anggota majelis 

jemaat. Jumlahnya diatur agar tidak lebih dari 10 orang dengan tetap memperhatikan protokol 

pemerintah dan surat edaran MS sebelumnya. 

6. Untuk keadaan seperti nomor 5 di atas, tuan/nyonya rumah menyiapkan air cuci tangan dan sabun di 

depan pintu rumah. Semua peserta ibadah wajib mencuci tangan sebelum masuk rumah, duduk 

dengan jarak antara orang 1,5 meter, dan memakai masker selama ibadah berlangsung. 
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7. Setelah kebaktian, anggota jemaat mengucapkan shalom kepada yang lain dengan menundukkan 

kepala ke arah orang yang disapa sambil menyilangkan tangan kanan di dada. 

8. Semua prosedur ini dilaksanakan dengan bantuan tim tanggap bencana dan majelis jemaat setempat.  

 

B. SOP  Ibadah Rumah Tangga 

1. Ibadah Rumah Tangga dilakukan di rumah jemaat masing-masing.  

2. Anggota majelis jemaat di rayon dapat membuat jadwal untuk mengunjungi jemaat-jemaat secara 

bergilir untuk berdoa bersama (lihat SOP kunjungan pastoral).  

3. Bisa juga dua rumah tangga yang anggota keluarganya merasa sulit memimpin ibadah dan posisi 

rumahnya berdekatan boleh berkumpul untuk beribadah bersama dengan ibadah dipimpin oleh 

anggota majelis jemaat. Jumlahnya diatur agar tidak lebih dari 10 orang dengan tetap memperhatikan 

protocol pemerintah dan surat edaran MS sebelumnya. 

4. Untuk keadaan seperti nomor 3 di atas, tuan/nyonya rumah menyiapkan air cuci tangan dan sabun di 

depan pintu rumah. Semua peserta ibadah wajib mencuci tangan sebelum masuk rumah, duduk 

dengan jarak antara orang 1,5 meter, dan memakai masker selama ibadah berlangsung.  

5. Jemaat yang memiliki internet dapat melaksankan ibadah rumah tangga secara live streaming. Bagi 

jemaat di pedalaman, pelayanan ibadah rumah tangga bisa memanfaatkan toa dari gedung gereja.  

6. Semua prosedur ini dilaksanakan dengan bantuan tim tanggap bencana dan majelis jemaat setempat.  
 

C. Penutup 

Demikianlah SOP ini kami buat untuk menjadi panduan pelayanan di jemaat-jemaat GMIT selama 

masa physical distancing berlaku oleh karena pandemi Covid-19.  
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Lampiran 4 :  

GMIT Berdoa di Masa Penantian Roh Kudus 

“Ya Allah Pulihkanlah Kami Yang Rapuh!” 

 

Setiap tahun, selama sepuluh hari sebelum peristiwa Pentakosta kita merayakan masa penantian 

pencurahan Roh Kudus. Masa ini biasa diisi dengan pergumulan doa. Tradisi ini bertolak dari refleksi kita 

terhadap apa yang dilakukan murid-murid setelah Yesus terangkat ke sorga. Mereka menanti pencurahan 

Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dengan sehati bertekun dalam doa (Kisah Para Rasul 1:12-

14). 

 

 Pada tahun ini kita akan masuk dalam masa penantian Roh Kudus selama sepuluh hari. GMIT mengajak 

seluruh jemaat untuk merayakan dengan bersama melakukan “Gerakan Doa Bersama” di bawah tema Ya 

Allah Pulihkanlah Kami Yang Rapuh!  Tema ini merupakan sebuah doa. Kami mengajak seluruh jemaat 

Tuhan untuk mendoakan keselamatan dunia ciptaan-Nya yang sakit, yang sedang terancam oleh virus 

corona atau COVID-19. Bahkan seluruh dunia mengalami kerentanan.  

 

Luasnya penyebaran COVID-19 dan berbagai dampaknya bagi banyak negara tidak pernah terpikirkan 

sebelumnya. Dalam waktu beberapa bulan sejak pandemi ini merebak pada akhir 2019, jumlah kasus 

meningkat luar biasa, bertambah terus dari hari ke hari. Jutaan orang terinfeksi, ratusan ribu nyawa 

melayang, terdengar perih tangis kehilangan, ketakutan melanda. Tanpa pandang bulu. Orang kaya-

miskin; negara maju, negara miskin, dan tertinggal berhadapan dengan bencana ini. Standar hidup yang 

tinggi dan adanya sistim perlindungan kesehatan yang baik ternyata tidak dengan sendirinya memberi 

jaminan bahwa masyarakat dapat terbebas dari pandemi ini. Meluasnya dampak penyebaran virus bahkan 

meramba pada bidang ekonomi, kehidupan beriman, dan tata sosial kemasyarakatan. Banyak orang 

kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian; banyak di antara kita berbakti di rumah-rumah, menahan 

kerinduan berbakti di gereja. Situasi kritis dengan merebaknya COVID-19 yang sedang kita hadapi secara 

global saat ini mengingatkan kita semua betapa rapuh dan ringkihnya kehidupan kita. Dalam kerapuhan 

dan keringkihan itu, kita berseru dalam doa pada Allah: “Ya Allah, Pulihkanlah Kami yang Rapuh”.  

 

Sebagai orang percaya, kita memiliki satu kekuatan: doa. Dunia kita membutuhkan doa, pemulihan dan 

penyembuhan, terutama di masa krisis ini. GMIT mengajak jemaat untuk merayakan masa penantian Roh 

Kudus dalam keprihatinan dan doa. Kita berdoa sungguh-sungguh dalam semangat kebersamaan jemaat 

Tuhan sebagai bentuk nyata peran kita untuk mengatasi virus ini demi kelanjutan hidup di bumi ini 

sambil juga tetap mengerjakan tanggungjawab dalam aksi nyata kita. 

 

Kami mengajak semua jemaat Tuhan, dari rumah masing-masing, untuk menggunakan waktu selama 

sepuluh hari masa penantian Roh Kudus, pada tahun ini 21–30 Mei, untuk berdoa sungguh-sungguh bagi 

pemulihan dunia dalam segala aspek. Kita berdoa sehingga kita memiliki iman dan pengharapan kepada 

kasih Allah bagi manusia dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa 

mendengar doa kita, dan menyembuhkan dan menyelamatkan kita dari kesukaran dan kerapuhan kita. 
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Untuk menjadi panduan, berikut kami menyertakan bahan yang akan digunakan dalam Gerakan Doa 

Bersama selama sepuluh hari. Rencana Gerakan Berdoa Bersama ini diatur sebagai berikut: 

 

Hari Pertama: Kamis 21 Mei 2020 

 

Pada malam harinya, tepat pukul jam 7 malam, para pendeta menggunakan toga dan berdoa di gereja. 

Kita sungguh-sungguh memohon pemulihan dari Allah bagi dunia ini, bagi bangsa kita, bagi gereja kita, 

bagi umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Doa ini bisa didahului dengan puasa. Perlu kami 

tegaskan bahwa yang diminta untuk berdoa di gereja hanya pendeta, bukan anggota jemaat. 

 

Selanjutnya tanggal 22-30 Mei setiap jam 7 malam, kita semua akan berdoa di rumah kita masing-masing. 

Kami membagikan pokok-pokok doa bersama bacaan Firman Tuhan dan nyanyian. Biarlah dari rumah-

rumah kita warga jemaat GMIT, bacaan Firman Tuhan yang sama terdengar, pokok doa yang sama kita 

naikan bagi pemulihan, dan pujian yang sama kita lagukan menjadi sebuah paduan suara akbar bagi 

Allah.  

 

Hari Kedua: Jumat, 22 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Mari kita masuk hadirat Allah saat ini dalam kerapuhan kita. Kita percaya pada 

kata Firman Tuhan: Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan 

membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya akan diampuni. (Yakobus 5:15) 

 

Nyanyian  : KJ 26 Mampirlah Dengan Doaku 

1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus 

Reff: Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus. 

3.  Ini saja andalanku: jasa kurbanku. 

Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. Reff. 

4.  Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku. 

Baik di bumi baik di sorga, siapa bandingMu? Reff 

 

Pokok-pokok Doa:  

1. Kita mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kita 

memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan dan keutuhan semua umat di semua tempat yang 

terjangkit oleh virus ini. Kita memohon Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka 

yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan, dan terus berjuang 

melawan pandemi  ini.   

2. Kita mendoakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Memohon pada Allah untuk 

menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini.  Kita memohon kekuatan 

sayap kasih-Nya menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang 

meluluhlantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan 

masa depan bersama Tuhan. 
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3. Kita juga memohon agar Tuhan menjamah hati kita sehingga kita memiliki rasa belas kasihan dan 

empati serta tidak menghakimi mereka.  

 

Hari Ketiga: Sabtu, 23 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan 

kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka 

kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. (Yeremia 33:6)   

 

Nyanyian  : KJ 40 Ajaib Benar Anugerah  

1.  Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 

'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh. 

2.  Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang 'ku lega! 

Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah! 

3.  Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku; 

anug'rah kupegang erat dan aman pulangku. 

4.   Kudapat janji yang teguh, kuharap sabdaNya 

dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. 

 

Pokok-pokok Doa:  

1. Kita mendoakan mereka yang sedang di karantina karena ancaman penyakit ini. Kita memohon 

Roh Kudus menghibur mereka dengan damai yang melampaui akal manusia, dan memberi mereka 

kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kita juga mendoakan keluarga, teman, dan 

komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali.  

2. Kita berdoa bagi kelompok yang rentan terhadap COVID-19 seperti lansia, anak-anak, orang-

orang berkebutuhan khusus, dan orang-orang dengan penyakit kronis. Kita mendoakan mereka 

selalu ada dalam lindungan Tuhan. 

3. Kita mendoakan para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan orang-orang yang tidak bisa 

berjualan seperti biasa—mereka mungkin sementara menangis. Dalam empati yang besar, hati kita 

menyatu memohon belas kasihan Tuhan, sekiranya mereka juga tabah dan mendapat uluran 

tangan. Kita juga mendoakan para pekerja harian seperti penjual di pasar, ojek, buruh bangunan, 

dan pedangan kaki lima, yang sementara dalam masa ini tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. 

Kiranya Tuhan menolong, memberi kesabaran dan jalan keluar bagi mereka. 

4. Kita berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, mereka yang ada di penjara, pemulung, dan anak-

anak terlantar. Kita memohon belas kasihan Allah untuk memelihara mereka.  

 

Hari Keempat: Minggu, 24 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 

dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. (Filipi 4:6)  

 

Nyanyian : EL SHADDAI  

Tak usah ‘ku takut, Allah menjagaku; tak usah ‘ku bimbang Yesus peliharaku; 

Tak usah ‘ku susah, Roh Kudus hiburku; tak usah ‘ku cemas Dia memberkatiku. 
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El shaddai, El shaddai, Allah Maha Kuasa 

Dia besar, Dia besar, El shaddai Mulia 

El shaddai, El shaddai, Allah Maha Kuasa 

Berkat-Nya melimpah, El shaddai. 

 

Pokok-pokok Doa: 

1. Kita mendoakan para medis yang berjuang di rumah-rumah sakit, puskesmas dan fasilitas 

kesehatan lainnya yang dengan hati tulus merawat serta mendampingi mereka yang sakit. Mereka 

yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan hidup sesama.  

2. Kita memohon Tuhan melindungi keluarga mereka, memberikan kekuatan dan kesabaran, agar 

mereka menjadi tangan Allah yang menyembuhkan.  

3. Kita mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja 

keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini, 

melalui gugus-gugus tugas; bagi mereka yang bekerja siang malam tanpa lelah. Roh Kudus 

memberi kekuatan kepada mereka.    

 

Hari Kelima: Senin, 25 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 

mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 

memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. (Yeremia 29:11) 

 

Nyanyian : KJ 237 Roh Kudus Tetap Teguh. 

1.   Roh Kudus, tetap teguh Kau Pemimpin umatMu. 

Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. 

Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanMu, 

"Hai musafir, ikutlah ke neg'ri sejahtera!" 

2.   Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat; 

b'ri di jalan yang kelam hati anakMu tent'ram. 

Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu, 

"Hai musafir, ikutlah ke neg'ri!" 

 

Pokok-pokok Doa: 

1. Kita mendoakan pemerintah—Bapak Presiden, Gubernur NTT, para bupati, camat, lurah, kepala 

desa, kepala RT, dan kepala RW. Kita memohon Tuhan memberi hikmat dan pengetahuan bagi 

mereka yang bekerja tanpa lelah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika 

menghadapi jalan buntu; semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. 

Dengan pertolongan Tuhan, kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk 

mengobati mereka yang terdampak, dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. 

2. Berdoa agar bantuan sosial dari pemerintah maupun donatur agar dapat sampai tepat waktu dan bisa 

memenuhi kecukupan sehari-hari bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki uang ataupun 

penghasilan.  
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3. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas segala pekerjaan dan usaha kita agar dari semua itu 

kita mendapatkan berkat makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan kita. 

 

Hari Keenam: Selasa, 26 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan : Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu 

baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi 

jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. (Ratapan 3:22–23, 25–

26) 

 

Nyanyian  : KJ 64: 1-2 Bila Kulihat Bintang Gemerlapan 

1. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, 

ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanMu yang besar. 

Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!" 

Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!" 

2.   Ya Tuhanku, pabila kurenungkan pemberianMu dalam Penebus, 

'ku tertegun: bagiku dicurahkan oleh PutraMu darahNya kudus. 

Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!" 

Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!" 

 

Pokok-pokok Doa:  

1. Kita berdoa bagi pemimpin gereja kita—Majelis Sinode, Majelis Klasis, pelayan gereja kita, 

pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan pengurus-pengurus kategorial fungsional. Kiranya Tuhan 

memberi hikmat agar mereka tetap setia melayani dan mendoakan serta memberi pendampingan 

bagi semua anggota jemaat pada masa pandemi ini.  

2. Kita berdoa bagi pelayanan gereja. Kita serahkan segala kerinduan kita untuk beribadah di rumah 

Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah kepada Tuhan di rumah-rumah sambil 

membangun kerinduan kita untuk beribadah di gedung gereja.  

3. Kita berdoa untuk kesatuan hati jemaat agar tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan walau 

kegiatan ibadah di gedung gereja dihentikan sementara waktu. Berdoa agar kita tetap setia 

melakukan ibadah bersama keluarga, mengikuti ibadah online sesuai kemampuan, dan setia 

berdoa. 

 

Hari Ketujuh: Rabu, 27 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau! 

Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. (Mazmur 55:23) 

 

Nyanyian : NKB 188 TIAP LANGKAHKU  

1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 

dan tangan kasihNya memimpinku. 

Di tengah badai dunia menakutkan, 

hatiku tetap tenang teduh. 
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Reff: Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin 

ke tempat tinggi ‘ku dihantarnNya, 

hingga sekali nanti aku tiba 

di rumah Bapa sorga yang baka. 

3.   Di dalam Tuhan saja harapanku, 

sebab di tanganNya sejahtera; 

DibukaNya Yerusalem yang baru, 

kota Allah suci mulia.  Reff. 

 

Pokok-pokok Doa:  

1. Kita berdoa bagi para perantau, anak-anak kita, yang karena mengasihi dan mencintai keluarga, 

atau karena kondisi ini, mereka tidak pulang, mereka sementara berjuang dengan pendidikan di 

rantau, dan dengan pekerjaan mereka. 

2. Kita berdoa bagi anak-anak kita yang belajar dari rumah agar mereka tetap setia dan rajin, 

memohon Tuhan memberikan hikmat bagi orangtua dan wali untuk mendampingi mereka. Kita 

berdoa bagi pendidikan dan masa depan anak-anak.  

3. Kita berdoa bagi orang-orang yang terdampak secara ekonomi, baik yang terkena PHK, 

pemotongan gaji, dan yang terpaksa menutup tempat usaha mereka. Kiranya Tuhan menolong 

membuka jalan bagi mereka.   

 

Hari Kedelapan: Kamis, 28 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit 

sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena Nama-Mu 

tinggal di dalam rumah ini. Dan kami berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau 

menyelamatkan kami. (2 Tawarikh 20:9) 

 

Nyanyian  : KJ 235 Kudengar berkatMu turun 

1. Kudengar berkatMu turun bagai hujan yang lebat, 

menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. 

Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun! 

 

2.  Bapa, jangan Kaulewati aku, walau 'ku cemar; 

'ku tak layak Kaudekati, namun rahmatMu besar. 

Aku pun, aku pun, kasihani aku pun! 

3.  Mampirlah, ya, Jurus'lamat, kau dambaan hatiku; 

aku rindu amat sangat mendengar panggilanMu. 

Aku pun, aku pun, Yesus, panggil aku pun! 

4.  Mampirlah, ya Roh perkasa, t'rangi mata hatiku; 

sabda Kristus b'ri berkuasa, dalam diri hambaMu. 

Aku pun, aku pun, ya, terangi aku pun! 
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Pokok-pokok Doa:  

1. Kita berdoa bagi para pemberi donasi, bagi gerakan-gerakan sosial, dan bagi mereka yang 

sementara bekerja untuk menjangkau kita semua yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. 

2. Kita berdoa bagi para peneliti dan lembaga penelitian yang sementara berjuang untuk menemukan 

vaksin corona. Allah, Sumber Hikmat dan Pengetahuan, menolong semua proses yang sementara 

dilakukan. 

3. Kita berdoa bagi pemulihan bumi ciptaan-Mu, ya Tuhan. 

 

Hari Kesembilan: Jumat, 29 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: 

mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak 

menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. (Yesaya 40:31) 

 

Nyanyian  : Kala ‘Ku Cari Damai 1=F 4/4 Sl Waltz = 69-71 

Kala ‘ku cari damai  

hanya ‘ku dapat dalam Yesus, 

Kala ‘ku cari ketenangan 

hanya ‘ku temui di dalam Yesus. 

Tak satu pun dapat menghiburku, 

tak seorang pun dapat menolongku, 

hanya Yesus jawaban hidupku 

Reff: Bersama Dia hatiku damai 

walau dalam lembah kekelaman. 

Bersama Dia hatiku tent’ram  

walau hidup penuh tantangan. 

Tak satu pun dapat menghiburku, 

tak seorang pun dapat menolongku, 

hanya Yesus jawaban hidupku. 

 

Pokok-pokok Doa:  

Kita berdoa agar kita dimampukan dalam kondisi ini mengerjakan pekerjaan pemulihan. Karena itu, 

mari kita berdoa berdasarkan doa Fransiskus dari Asisi. Kita sama-sama berdoa demikian:  

 

TUHAN, jadikanlah aku pembawa damai. 

Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. 

Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. 

Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. 

Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. 

Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. 

Bila terjadi keputus-asaan, jadikanlah aku pembawa harapan. 

Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. 
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Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. 

Ya Tuhan Allah, 

ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur; 

mengerti daripada dimengerti; 

mengasihi daripada dikasihi; 

sebab dengan memberi kita menerima; 

dengan mengampuni kita diampuni, 

dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam Hidup Kekal. Amin. 

 

Di akhir doa hari kesembilan ini, kita menyediakan sesuatu, apakah itu makanan, minuman, masker, 

sabun, dll. untuk kita bagikan kepada sesama yang membutuhkan sebagai bagian dari komitmen doa kita 

untuk menyatakan damai bagi semua orang.   

 

Hari Kesepuluh: Sabtu, 30 Mei 2020 

Bacaan Firman Tuhan: Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan 

bertindak. (Mazmur 37:5) 

 

Nyanyian : KJ 240 Datanglah Ya Sumber Rahmat 

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. 

2.  Hingga kini 'ku selamat dengan kuat yang Kaub'ri. 

Kuharapkan akan dapat sampai di neg'ri seri. 

Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat; 

Untuk membela diriku dipikulNya salib b'rat. 

 

 

Pokok-pokok Doa: 

1. Kita berdoa, membuka hati kita, untuk menerima kuasa Roh Kudus. 

2. Kita berdoa untuk persiapan kebaktian Pencurahan Roh Kudus. 

3. Kita berdoa memohon Tuhan memulihkan bumi yang terluka ini.   

4. Kita berdoa memohon Roh Kudus datanglah dan hembuskanlah damai dan kehidupan yang baru 

bagi setiap orang. Menganugerahi kita dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan 

hal yang perlu dilakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati.  

 

Dalam semangat persaudaraan, marilah kita masing-masing melantunkan doa ini:  

“Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh; 

selamatkanlah aku, maka aku akan selamat,  

sebab Engkaulah kepujianku!” (Yeremia 17:14) 
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