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“ALLAH YANG MENYEMBUNYIKAN DIRI” 

SABTU SUNYI 
GKI Gading Serpong 
Sabtu, 11 April 2020 

 PETUNJUK PELAKSANAAN 

 Ibadah Sabtu Sunyi diselenggarakan dalam bentuk

Persekutuan Doa keluarga di rumah masing-masing.

 Pilihlah anggota keluarga yang berperan sebagai

Pemimpin Liturgi (PL). Anggota keluarga lainnya

sebagai Umat (U).  Peran ini dapat disesuaikan

dengan kondisi masing-masing keluarga.

 Pada saat Doa Syafaat, sebisa mungkin seluruh

anggota keluarga terlibat aktif dalam doa

Jemaat diharapkan mengadakan Ibadah Keluarga

Majelis Jemaat GKI Gading Serpong

Lilin Pengharapan
Pdt. Andreas Loanka, D.Min.

bit.ly/gkigssabtusunyi
(link dapat di klik)

https://www.youtube.com/watch?v=1P-mmBrX_xE&feature=youtu.be
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PL Mari kita mulai ibadah ini dengan berdiam diri sejenak, 
mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi,  
dan berdiam diri.   
(hening, waktu doa pribadi . . . . .) 

PL Mari menaikkan pujian “Indahnya Saat yang Teduh” 

Bait 2 : 
Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku 
kepada yang Mahabenar, yang bersedia mendengar. 
Sejak kulihat wajahNya,  ‘ku yakin pada firmanNya 
dan menyerahkan bimbangku, di dalam saat yang teduh. 
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PL  Sabtu Sunyi.  Hari ini kita mencoba merefleksikan ke 
dalam waktu dimana murid-murid Yesus berhadapan  
dengan ketidakjelasan akan masa depan, dan kehilangan 
pengharapan.  
Serupa dengan kondisi saat ini, dengan mudah kita 
kehilangan pengharapan dan merasa bahwa Allah seolah 
menyembunyikan diri dan tidak bertindak.  

Umat  (menyanyikan “Tenang dan Sabarlah)

BAIT 2 :  Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku; 

biarkan Tuhan yang memimpinmu, 

sebab di tangan Allah masa lampau, 

dikendalikan masa depanmu. 

Gelombang dahsyat takkan menerpamu 

kar’na di bawah kuasa Tuhanmu. 
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PL  Kita akan menaikkan beberapa pokok doa (silahkan   
   pokok doa dibagi menyesuaikan kondisi keluarga).  

 Berdoa untuk seluruh umat manusia di dunia agar dapat 
kuat menghadapi pandemi wabah. Berdoa untuk bangsa 
Indonesia, untuk pemerintah dan seluruh jajarannya, agar 
diberikan hikmah untuk  memimpin negara Indonesia 
melewati masa sukar;  

 Doakan untuk setiap warga yang terkena dampak ekonomi 
dan kehilangan pekerjaan, masyarakat yang tidak memiliki 
penghasilan. Doakan untuk keamanan dan kebutuhan 
logistik agar tercukupi;   

 Berdoa untuk seluruh tenaga medis dan sukarelawan, 
untuk keluarga dan pasien penderita, doakan ketersediaan 
dan produksi peralatan medis;   

 Doakan agar setiap kita tetap menaruh pengharapan 
kepada Tuhan, dan mempercayakan masa depan 
sepenuhnya kepada Tuhan 

  (keluarga menaikkan doa syafaat secara bergantian) 
 
PEMBACAAN MAZMUR 42 
PL  Aku berkata kepada Allah, gunung batuku: "Mengapa  
  Engkau melupakan aku?  
  Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah    
  impitan musuh? 
U  Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku   
  mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari:  
  "Di mana Allahmu?" 
PL  Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa   
  engkau gelisah di dalam diriku?  
U  Berharaplah kepada Allah!  
PL+U Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya,  
  penolongku dan Allahku! 
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PL  Mari menaikkan pujian “Ku berserah kepada Allahku” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bait 2:  
  Mawar di taman dihiasiNya, 
  elang di langit pun dipimpinNya. 
  Dia tentu besertaku, 
  Bapa sorgawi t’rus menjagaku. 

 Ref :  ‘ku tahu benar ‘ku dipegang erat, 
   di gunung tinggi dan samudera; 
   di taufan g’lap ‘ku didekap. 
   Bapa sorgawi t’rus menjagaku 
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RENUNGAN SINGKAT : “ALLAH YANG MENYEMBUNYIKAN DIRI” 

 

Matius 27:57-61  (dibacakan bergilir per ayat) 

57.  Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang   
  Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi  
  murid Yesus juga.  
58.  Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.  
  Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya    
  kepadanya.  
59.   Dan Yusufpun mengambil mayat itu, mengapaninya   
  dengan kain lenan yang putih bersih,  
60.  lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru,  
  yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah    
  menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu,  
  pergilah ia. 
61.  Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di  
  situ duduk di depan kubur itu. 
 

 

PEMIMPIN LITURGI MEMBACAKAN RENUNGAN:  
 Selamat pagi Saudara-saudari yang Tuhan kasihi ! 

 Kemarin kita tidak bisa merayakan Jumat Agung di dalam Gedung 

Gereja.  Hari ini, di saat Sabtu Sunyi, kita juga tidak bisa mengadakan 

ibadah di gereja. Demikian juga Hari Paskah besok.   

 Kendatipun demikian, kita tetap bersyukur, karena kita masih dapat 

merayakannya bersama keluarga melalui media On Line. 

 Hari-hari ini memang tidak sama dengan hari-hari yang lalu.  

 Kita lebih banyak berada di rumah. Kerja di rumah. Kuliah atau 

belajar secara on line di rumah.  Ada juga anggota jemaat yang harus 

mengisolasi diri secara mandiri, ada pula yang berbaring di rumah 

sakit karena Covid 19, dan ada pula yang kehilangan anggota  
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 keluarga yang mereka kasihi. Kita terus mendukung dan mendoakan 

Saudara-saudara kita yang mengisolasi diri dan yang sakit.  Kita juga 

turut berduka bersama anggota jemaat yang kehilangan kekasih 

mereka. Kita doakan agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan 

dari Tuhan. 

 

 Di masa sulit dan sakit, orang dapat merasa sedih, tertekan, bahkan 

kehilangan pengharapan.  Di dalam masa kesusahan dan kesesakan, 

orang dapat berpikiran bahwa Allah menyembunyikan diri darinya.  

Hal inilah yang diungkapkan Daud, seperti tercatat dalam  

 Mazmur 10:1, “Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya TUHAN, dan 

menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan?”  

 

 Benarkah Ia menyembunyikan diri?  Tidak !   

 Ia tetap beserta umat-Nya. Tetapi seringkali orang tidak 

menyadarinya. Karena tidak menyadari dan menghayati kehadiran 

Tuhan, maka di dalam kesenangan, orang cenderung menjauh dari-

Nya. Dan sebaliknya, di dalam kesusahan ia malah berpikir bahwa 

Allah menyembunyikan diri darinya. Akibatnya waktu senang ia 

hidup dalam keduniawian, dan waktu susah ia hidup dalam keputus-

asaan. 

 

 Dalam perayaan Sabtu Sunyi, umat percaya menghayati masa 

transisi dari kematian Yesus dan kebangkitan-Nya.  Dalam masa 

transisi tersebut umat merenungkan dua aspek yang menyatu, yaitu 

kedukaan dan harapan.  Aspek kedukaan bahwa Yesus telah mati di 

atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, yang telah telah 

dirayakan pada Jumat Agung. Aspek harapan karena Yesus telah 

bangkit, yang akan dirayakan pada hari Paskah. 

 

  



8 
 

 

 Yesus Kristus dikuburkan.  Penguburan Yesus menyatakan bahwa Ia 

benar-benar telah mati, dan Ia telah menggenapkan tugas 

kemanusiaan-Nya.  Ia telah datang ke dunia dan menjadi sama 

dengan manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa melalui 

kematian-Nya di atas kayu salib, sebagai korban penebus dosa.  Hal 

ini adalah wujud kasih dan karunia Allah yang terbesar bagi umat 

manusia, seperti yang dinyatakan Alkitab: “Karena begitu besar 

kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-

Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 

tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yoh. 3:16).  

Allah tidak menyembunyikan diri. Ia mengasihi, menyertai dan 

mempedulikan kita.  Ia telah menyatakan kasih dan karunia-nya 

kepada kita melalui Anak Tunggal-Nya.  

 

 Dalam perayaan Sabtu Sunyi, marilah kita menghayati kedukaan dan 

harapan.  Hidup di dunia adalah fana dan penuh derita, maka 

janganlah kita hanya terfukus kepada perkara dunia.  Kendatipun 

hidup di dunia ini fana dan penuh derita, namun kita memiliki 

pengharapan yang kekal di dalam Kristus Yesus, maka hendaklah kita 

menjalani hidup ini dengan iman dan kasih. 

 

 Kaum muda di Singapura pada suatu masa teraspirasi untuk memiliki 

5K (5C), yaitu:  

 1. Uang Kontan di bank (Cash):  

 2. Karier bagi masa depan (Career);  

 3. Kendaraan yang bisa ditumpangi (Car);  

 4. Kondominium sebagai tempat tinggal (Condominium);  

 5. Kartu kredit sebagai bekal perjalanan (Credit Card).    

 Memiliki semua hal itu tidaklah salah. Tetapi kalau itu yang menjadi 

fokus, maka itu akan menjadi masalah.   
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 Di dalam Sabtu Sunyi ini, dengan merenungkan jasad Yesus yang 

telah mati dan dikuburkan di dalam makam, hendaklah umat 

menghayati kefanaan dan kedukaannya, sehingga tidak hanya 

berfokus kepada perkara duniawi yang fana.   

 Sebaliknya, sambil merenungkan pengharapan yang ada dalam 

Kristus yang telah bangkit, hendaklah umat tidak mudah tawar hati 

dan putus asa di tengah kesulitan hidup.  Sebaliknya, hendaklah 

umat terus berkarya di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat 

bagi sesama dan memuliakan Allah.   

 

 Mari belajar dari Yusuf dari Arimatea, yang menghadap Pilatus untuk 

meminta mayat Yesus dan menguburkannya.  

 Hal ini menyatakan bahwa Yusuf adalah seorang murid yang 

sejati (Mat. 27:57). Di masa sulit, sementara banyak orang lari 

dan menyembunyikan diri, ia berani menyatakan identitasnya 

sebagai murid Kristus dan mau ambil bagian untuk melakukan 

pelayanan bagi Tuhan.   

 Ia berani ambil resiko untuk melakukan pelayanannya (Mat. 

27:58). Yusuf adalah seorang kaya yang memiliki kedudukan 

yang tinggi.  Pada saat itu, orang yang memiliki posisi yang 

setinggi itu mengaku diri sebagai orang Kristen akan 

mendatangkan resiko yang besar.  Tetapi ia berani menanggung 

resiko itu. Ia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 

Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. 

 Ia memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus (Mat. 27:59-60).  

Ia mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan 

yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang 

baru, yang digalinya di bukit batu, dan menutup pintu kubur itu 

dengan batu besar. Ia memberikan pelayanan yang terbaik dari 

apa yang ia bisa berikan kepada Tuhan Yesus.  
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 Dalam masa yang sulit ini, janganlah kita bersedih hati dan berputus 

asa. Jangan pula berpikir bahwa Allah menyembunyikan diri.  

Marilah kita mencari Tuhan di dalam doa dan firman, serta 

memberikan yang terbaik kepada-Nya.  Camkanlah firman Tuhan: 

“Carilah lebih dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Mat. 6:33).  

 Amin. 
 
 
 

PL  Mari menaikkan pujian “Cari Dahulu Kerajaan Allah”  
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PL  Kita akan kembali menaikkan beberapa pokok doa. 
  (silahkan masing masing anggota keluarga untuk   
  menyampaikan pokok doa yang ingin didoakan bersama. 

Masing masing anggota keluarga saling mendoakan 
 secara bergantian, atau dapat secara serempak bersuara) 

  . . . . . .  
 

PENUTUP 
PL  Di dalam kesunyian ini, kami menyadari bahwa hanya  
  karena belas kasih dan anugerahMu, kami hidup.  
U Takkan mampu kami berjalan sendiri tanpa pimpinanMu  

PL Biarkan kami terus berseru mengharap pertolonganMu,  

 U Bahkan saat kami merasa bahwa Engkau berdiam diri.  

PL Pegang senantiasa tangan kami,  

U karena hanya Engkaulah harapan dalam hidup kami.  

 PL Mari kita menyanyikan    “KAULAH HARAPAN”                             
 
 

Bukan dengan kekuatanku, ‘ku dapat jalani hidupku 
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ‘ku tak mampu sendiri 
Engkaulah kuatku, yang menopangku 
Ref: ‘kupandang wajahMu dan berseru : 
 “Pertolonganku datang dariMu” 
 Peganglah tanganku jangan lepaskan 
 Kaulah harapan dalam hidupku 
Ref: ‘kupandang wajahMu dan berseru : 
 “Pertolonganku datang dariMu” 
 Peganglah tanganku jangan lepaskan 
 Kaulah harapan dalam hidupku 

 
 

- Saat Teduh, Ibadah selesai - 




