
Tata Ibadah Minggu 
14 Juni 2020 

“Out Of Dakness/Keluar Dari Kegelapan” 
 
 
Ungkapan Situasi dan Panggilan Beribadah      (Berdiri) 
PL : Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kita semua tidak dapat bersekutu dan beribadah 

secara langsung di gedung gereja. Namun biarlah kita tetap bersyukur tiada henti karena 
Tuhan tetap memanggil dan menolong kita untuk melaksanakan ibadah minggu di rumah 
saat ini.  
Mazmur 118 : 28 – 29 berkata, “Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu, 
Allahku, r  aku hendak meninggikan s  Engkau. Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia 
baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.” 

 
Nyanyian Pembukaan 
PKJ 14 “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan”  
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan; 
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu turun-temurun. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 
 

(medley) 
 
NKB 5: 1 & 2 “Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah” 
Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: 'Kau Allahku! 
Setinggi langitlah pujian bergema; 
pun bumi tak lelah menaikkan sembah. 
Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: 'Kau Allahku! 
  
Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: 'Kau Rajaku! 
Gereja bermazmur penuh dengan syukur, 
khususnya hatimu memuji tak jemu. 
Seluruh dunia, hai nyanyikanlah: 'Kau Rajaku! 
 
Doa Pembukaan 
PL : Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga pada saat ini kami mau mengucap 

syukur atas penyertaan dan kasihmu ya Tuhan sehingga walaupun ditengah kondisi 
pandemi yang masih berlangsung kami dapat kembali bersatu hati untuk beribadah 
kepadaMu. Kami ingin memuji, menyembah dan mendengarkan firmanMu walaupun 
harus dilakukan di rumah kami masing-masing, namun biarlah sukacita yang hanya 
daripadaMu Tuhan yang melingkupi dan tidak lepas daripada kami. 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat kami yang hidup, kami berdoa dan 
mengucap syukur. Amin. 

 



Kata Pembuka         (Duduk) 
PL : Minggu ini merupakan minggu kedua bulan Juni. Sudah hampir setengah tahun 2020 

kita lewati. Bagaimana kesan kita? Sebagian besar dari kita mungkin melewati banyak 
hal yang berat sejak pandemi melanda di awal tahun. Banyak rencana yang harus 
tertunda, pendapatan yang menurun, kelas online yang tak menyenangkan karena tugas 
yang malah semakin banyak, bosan di rumah karena tidak dapat bertemu dengan teman. 
Belum lagi, setiap hari kita hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Setiap kita tentu 
bertanya-tanya kapan ini semua akan berakhir, kapan kita akan berhenti merasa takut dan 
cemas saat bertemu orang lain, kapan kita bisa kembali memeluk mereka yang tengah 
bersukacita dan berduka. 

 
Max Lucado dalam bukunya yang berjudul ‘Tidak Kuatir akan Apapun’ menuliskan 
demikian: Kita tidak dapat menghindari rasa cemas hadir dalam hidup kita, namun 
terpenjara dalam rasa cemas merupakan pilihan kita. Di tengah masa-masa yang seakan 
gelap ini, mari kita mengingat kebaikan Allah yang masih bisa kita rasakan sampai saat 
ini. Bahwa di antara banyak kesulitan, Allah masih berkarya atas hidup kita. Ia masih 
menyembuhkan mereka yang sakit, dan memelihara kesehatan kita; Ia masih memberikan 
kabar baik dan kekuatan di tengah badai hidup yang menimpa kita; Ia masih 
mencukupkan segala kebutuhan kita, dan penyertaan-Nya tak akan pernah putus hingga 
sepanjang masa. 

 
Pengakuan Dosa 
PL : Mari kita berdoa, mengaku segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. 

Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah putus dalam 
hidup kami, bahkan di saat-saat tergelap kami sekali pun. Ampuni kami ya Bapa, jika 
kami sering kali gagal melihat karya-Mu dalam hidup kami. Ampuni jika kami lebih 
sering meragukan keberadaan-Mu dalam kesulitan hidup kami. Ampuni kami, jika kami 
lebih sering marah dan mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami ya 
Bapa, untuk melihat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. 

 
Berita Anugerah         (Berdiri) 
PL : Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan, ia juga 

menyertai setiap kita, mencurahkan berkatNya yang kadang muncul di luar ekspektasi 
dan tidak bisa diterima oleh akal. Seperti tertulis di Yosua 1: 9: "Bukankah telah 
Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar 
hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun Engkau pergi." 

 
Di manapun kita berada, apapun situasi kita, baik senang maupun susah, terang ataupun 
gelap, Tuhan selalu setia menjadi lentera, menjadi penerang yang membantu kita 
melewati situasi tergelap sekalipun. Oleh karena itu, mari kita nyatakan salam damai 
kepada orang di sekeliling kita: kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita 
sebagai tanda kasih kita kepada mereka. Sama seperti Tuhan yang terus setia 
mencurahkan kasihnya kepada kita. 

 
Nyanyian Umat 
NKB 34: 1 – 3 “Setia-Mu, Tuhanku, Tiada Bertara” 



SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara 
di kala suka, di saat gelap. 
KasihMu, Allahku, tidak berubah, 
‘Kaulah Pelindung abadi tetap. 
 
Refrein: 
SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang ‘ku perlukan tetap ‘Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas. 
  
Musim yang panas, penghujan, tuaian, 
surya, rembulan di langit cerah, 
bersama alam memuji, bersaksi 
akan setiaMu yang tak bersela. Refrein: 
  
DamaiMu ‘Kau beri, dan pengampunan 
dan rasa kuatir pun hilang lenyap, 
kar’na ‘ku tahu pada masa mendatang: 
Tuhan temanku di t’rang dan gelap. Refrein: 
 
 
Pemberitaan Firman 
Doa Epiklese 
PL : Ya	 Allah,	 ketika	 kami	 hendak	 membaca	 dan	 merenungkan	 Firman-Mu,	 kiranya	 Roh	

Kudus	menolong	 kami	 untuk	menggali	 dan	merenungkan	 Firman-Mu	 yang	 senantiasa	
menguatkan	 dan	 mengarahkan	 kami	 menjalani	 hidup	 di	 masa	 pandemi	 yang	
mengkuatirkan	dan	penuh	ketidakpastian	 ini.	Dalam	Kristus	Yesus,	Firman	Yang	Hidup,	
kami	memohon.	Amin 

 
Pembacaan Alkitab 
(Membaca Ulangan 2: 7) 
 
Khotbah 

 
“Out Of Darkness/Keluar Dari Kegelapan” 

 
Dimana Tuhan dalam pandemi Covid-19 ini? Apakah kita pernah bertanya-tanya seperti itu? 
Pada masa pandemi ini banyak orang-orang yang mengalami kesulitan orang yang terkena covid-
19, orang yang kehilangan keluarga karena covid-19, orang yang kehilangan penghasilannya 
karena pembatasan skala besar.  Pandemi ini membawa dampak yang besar bagi semua orang, 
lalu dimanakah Tuhan pada saat ini? 
 
Pada masa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, mereka harus menempuh perjalanan selama 40 
tahun.  Mengapa mereka harus berputar? Salah satu alasannya adalah kalau mereka berjalan 
lurus dari Mesir ke Kanaan, mereka akan melewati tanah-tanah yang menjadi musuh mereka, 



dan berpotensi perang, dan pada saat itu orang Israel belum siap secara mental untuk berperang 
melawan mereka.  Oleh karena itu memutar jalan adalah hal yang lebih baik, selama mereka 
memutar jalan ada banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi terutama makanan dan minuman 
yang sebenarnya mereka dapatkan di Mesir. Pada saat kesusahan ini terjadi, bangsa israel 
seringkali mengeluh kepada Musa, bahkan mereka juga pernah meninggalkan Tuhan dengan 
membuat patung lembu emas.  Kebebalan hati bangsa israel membuat mereka dihukum oleh 
Tuhan.  Namun, Tuhan tetap menyertai bangsa ini karena kesetiaan-Nya.  Tuhan memberkati 
mereka dengan memberi makan kepada mereka, Tuhan memenangkan mereka melawan bangsa-
bangsa lain.  Akan tetapi, bangsa Israel seringkali lupa akan penyertaan ini, karena berpikir 
hidup dalam Tuhan harus senang terus.  Apakah itu juga yang menjadi pemikiran kita saat hidup 
bersama dengan Tuhan? Oleh karena itu untuk keluar dari kegelapan, maka ada beberapa hal 
yang harus kita lakukan 

1. Berserah kepada Yesus  
2. Ubah cara berpikir 
3. Daya tahan 

 
Berserah Kepada Yesus 
Dalam Matius 6: 34 Tuhan Yesus berkata, “Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, 
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." 
Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering merasakan khawatir dalam kehidupan ini, kalau-kalau 
nanti tidak dapat makanan, minuman, dan pakaian (contoh penimbunan besar-besaran selama 
pandemi covid-19). Kekhawatiran yang berlebihan dapat menjadi semacam penyakit dalam 
kehidupan ini.  Para ahli ilmu jiwa tahu bahwa kekhawatran dapat menekan jiwa berjuta-juta 
orang, akibatnya orang tidak bisa tidur dsb.  Kekhawatiran terkadang disebut penyakit utama dari 
penyakit bagi manusia.  Tuhan Yesus bukan berarti juga membela sikap hidup yang malas, 
sembrono, tanpa pikir dan kurang perhitungan, yang Yesus larang adalah sikap hidup yang 
penuh ketakutan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan yang membuat kita tidak dapat 
bersukacita.  
 
Kita pasti hafal Doa Bapa Kami bukan? Pertanyaannya adalah apa bedanya Doa Bapa Kami 
versi Injil Matius dan Injil Lukas? 
Versi Matius 6: 11 “Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya” 
Versi Lukas 11: 3 “Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya” 
Perbedaan terletak di kata hari ini dan setiap hari. Injil Matius berbicara tentang kedaulatan 
Allah, bahwa manusia janganlah khawatir akan hari esok, karena Tuhan itu berdaulat. Injil Lukas 
menggunakan kata setiap hari sebagai penekanan akan kesetiaan Allah yang bukan pada hari ini 
saja melainkan hari demi hari maka kehadiran Immanuel mengundang umat beriman juga 
mengakui imannya setiap hari. Nah, kedua tema ini bukan berarti berbeda, melainkan jika kita 
gabungkan, maka ia akan menjadi sebuah peneguhan akan kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Kita 
percaya Allah yang berdaulat membuat kita tidak khawatir akan hari esok, karena setiap hari 
Allah selalu setia untuk menyertai kita 
 
Ubah Mindset 
Saat kita bertanya dimana Tuhan saat ini, kenapa Tuhan memberi pandemi ini, maka bisa 
dipastikan jawaban yang hadir tidak akan memuaskan kita. Oleh karena itu hal utama yang harus 
kita ubah adalah cara berpikir kita. 



Contoh: jika suatu saat rumah yang kita tinggali mengalami kebocoran, ataupun tembok cat 
mulai mengelupas dimana-mana apa yang akan kita lakukan?  Apakah kita akan meninggalkan 
rumah tersebut dan pergi mencari rumah yang baru? Atau kita mengeluh mengapa ini bisa 
terjadi? Atau kita bertanya kenapa yang membangun tidak membuat rumahnya anti hujan, anti 
mengelupas, anti sinar matahari, anti lumut, anti2 sbanyak lainnya? Atau kita akan melakukan 
sebuah renovasi di rumah tersebut agar rumah tersebut dapat menjadi tempat yang nyaman untuk 
kita tinggali?  Tentu kita akan berusaha untuk merenovasi rumah tersebut agar kita dapat nyaman 
untuk tinggali.  Demikian juga dalam kehidupan kita, terkadang kita membutuhkan sebuah 
renovasi dalam diri kita agar bisa bertransformasi dalam kehidupan ini. 
 
Dale Carnegie berkata “Our thoughts make us what we are”. Pikiran kita membentuk diri kita. 
Perkataan ini sejalan dengan perkataan di dalam Roma 12: 1 – 2, bagaimana cara kita 
memandang dunia akan berbeda saat kita merenovasi pikiran kita.  Pada saat pikiran kita negatif 
terhadap setiap kejadian dalam hidup kita, maka tindakan kita akan negatif pula.  Demikian juga, 
jika ada sebuah peristiwa negatif yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa mengubah 
mindset kita maka akan mempengaruhi cara kita hidup. 
 
Daya Tahan  
Jika kita melihat pelari maraton yang berlari dan mencapai garis akhir, apa yang kita pikirkan? 
Kalau saya langsung memikirkan “wah daya tahan dirinya untuk mencapai garis akhir begitu 
luar biasa.”  Untuk mencapai daya tahan seperti itu tentulah pelari maraton melakukan disiplin 
latihan dengan keras dan dilakukan dengan rutin.  Ujian dari daya tahan tersebut terjadi pada saat 
mereka berada di pertandingan dan berada di dalam tekanan. Jika kita membicarakan tentang 
daya tahan, maka banyak yang berani memulai tetapi sedikit yang mengakhiri dengan baik 
dikarenakan tidak adanya daya tahan dalam menjalaninya. 
 
Di dalam Daniel 3, kita dapat melihat bagaimana daya tahan Sadrakh, Mesakh, dan Abednego 
pada saat mereka berada di dalam tekanan.  Pada saat Raja Nebukadnezar memerintahkan 
seluruh rakyat harus menyembah patung dirinya, Sadrakh, Mesakh, dan Abednego menolak 
untuk melakukannya.  Konsekuensi dari penolakan ini adalah mereka harus menghadapi 
hukuman dimasukan ke dapur api yang begitu panas.  Akan tetapi, mereka tidak gentar 
melainkan tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka, dan sekalipun mereka harus mati di 
dapur api, mereka memberitahukan kepada Raja bahwa mereka tidak akan pernah sekalipun 
berpaling dari Allah.  Sadrakh, Mesakh, dan Abednego mempunyai daya tahan untuk tidak 
menyembah patung. Mengapa? Karena mereka telah terlatih untuk tetap hidup bersama dengan 
Tuhan. 
 
Kebaktian Kebangkitan Rohani, Kebaktian Penyegaran Iman adalah sesuatu hal yang sangat baik 
untuk memperkuat iman kita.  Namun, banyak juga orang yang beriman seperti iman soda, yang 
meluap-luap pada awalnya, tetapi loyo saat berada dalam tekanan dan ujian.  Kita dapat belajar 
dari Sadrakh, Mesakh, dan Abednego, walaupun mereka berada dalam tekanan, namun daya 
tahan mereka teruji.  Saat ini mungkin kita berada dalam tekanan dan cobaan dalam kehidupan 
kita, daya tahan kita sedang diuji.  Dengan mengandalkan kekuatan sendiri maka kita akan kalah, 
namun bila kita memohon campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan, maka kita bisa keluar 
dari permasalahan sebagai pemenang.  Semua ini tidak dapat terjadi seketika, namun “otot” iman 
kita harus dilatih dalam doa, membaca Firman Tuhan, dan fokus memuliakan Tuhan.  



 
Kesimpulan 
Dimanakah Tuhan saat pandemi ini?  Seorang Rabi Yahudi bernama Harold Kushner pernah 
berkata “Dimana Tuhan saat dalam kesusahan? Tuhan ada di semangat orang-orang yang 
berusaha menjalani hidupnya setiap hari untuk bangkit dari keterpurukan” 
Pandemi ini bukanlah membuat kita menjadi berdiam diri saja atau pasrah, melainkan pada saat 
ini kita harus melakukan sesuatu.  Kita belajar berbagai hal baru dalam hidup ini, Gereja pun 
ditantang untuk melakukan hal yang baru.  Kita harus bersykur media dijital pada masa sekarang 
sudah canggih dibandingkan sebelumnya, sehingga ibadah, persekutuan masih bisa dijalankan 
walaupun tidak ada pertemuan secara fisik. 
Sebagai komunitas pengikut Kristus, permasalahan, tantangan, ujian bisa terjadi dalam hidup 
beriman, namun Tuhan tetap menegaskan bahwa jangan khawatir tetaplah percaya di dalam 
Kristus, dan melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan.Tuhan memberkati kita. Amin. 
 

Pdt. David Roestandi – GKI Kota Wisata 
 
 
Doa Syafaat (diakhiri dengan menyanyikan “Doa Bapa Kami”) 

1. Komitmen keluarga berdasarkan perenungan dan sharing Firman Tuhan. 
2. Bagi para pasien Covid-19 agar dipulihkan baik dari sisi kesehatan fisik maupun 

kesehatan mental. 
3. Bagi orang-orang yang terdampak secara sosial-ekonomi akibat Pandemi Covid-19 agar 

mendapatkan inspirasi dan kreatifitas untuk melanjutkan kehidupan. 
4. Bagi pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang tepat dalam masa peralihan pasca-

PSBB. 
5. Pergumulan pribadi masing-masing 

 
Persembahan Syukur 
PL : Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas 

pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan hari lepas hari. Ingatlah Firman 
Tuhan dalam 1 Tesalonika 5: 18. “Mengucap syukurlah dalam segala hal, m  sebab 
itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 

 
Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Kavling 
Polri atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan kelak pada kebaktian 
pertama di gedung gereja. 

 
Nyanyian Persembahan 
PKJ 148 : 1, 2, 3 “T’rima Kasih Ya Tuhanku” 
T’rima kasih ya Tuhanku, 
atas hari pemberianMu. 
Hari baru limpah rahmat 
dan dipenuhi oleh kasihMu. 
Kaucurahkan pada umatMu, 
Kaucurahkan pada umatMu. 
  



T’rima kasih atas waktu 
yang Dikau tawarkan padaku, 
agar dalam masa muda 
aku belajar tentang kasihMu, 
yang besar dan mulia itu, 
yang besar dan mulia itu. 
  
‘Kan kupakai waktu itu 
melakukan tanggung jawabku 
dan menolong sesamaku 
menurut firman serta karyaMu, 
kar’na itu makna kasihMu, 
kar’na itu makna kasihMu. 
 
Doa Persembahan         (Berdiri) 
PL : Mari kita berdoa. Terimakasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini kami 

masih bisa melakukan ibadah Minggu meski di rumah kami masing masing. Tuhan, kami 
sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini dan berkati juga 
mreka yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi 
gereja-Mu ya Allah. Inilah doa syukur yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 

 
Pengutusan 
PL : Setiap perubahan yang kita alami dalam hidup pasti tersimpan maksud dan rencana dari 

Tuhan, walaupun mungkin sekarang kita belum tau apa maksudnya. Tetapi kita harus 
tetap percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan sehingga kita niscaya dapat tetap 
teguh dan mengimani setiap kasih maupun rencana Tuhan di dalam kehidupan kita 
sehari-hari. 

 
Nyanyian Pengutusan 
KJ 440 “Di Badai Topan Dunia” 
Di badai topan dunia 
Tuhanlah Perlindunganmu; 
kendati goncang semesta, 
Tuhanlah Perlindunganmu! 
  
Refrein: 
Ya, Yesus Gunung Batu 
di dunia, di dunia, di dunia; 
Ya, Yesus Gunung Batu 
di dunia, tempat berlindung 
yang teguh. 
  
Baik siang maupun malam g’lap, 
Tuhanlah Perlindunganmu; 
niscaya takutmu lenyap, 



Tuhanlah Perlindunganmu! Refrein: 
  
Dan biar badai menyerang, 
Tuhanlah Perlindunganmu; 
padaNya kau tetap tent’ram, 
Tuhanlah Perlindunganmu! Refrein: 
 
Berkat 
PL : Anugerah Allah Bapa, di dalam kasih Anak-Nya, Yesus Kristus, serta pemeliharaan 

Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama=lamanya. 
 
U : (Menyanyikan) Bapa terimakasih. Bapa terimakasih. Bapa di dalam sorga, 

kubert’rimakasih. Amin. 


