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PANDUAN

1. Tata Ibadah ini disiapkan untuk digunakan pada acara-acara:

• Kebaktian Penghiburan yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari
sebelum atau setelah acara pemakaman;

• Kebaktian di hari Pemakaman atau Kremasi yang berawal dari
tempat persemayaman di rumah/rumah duka

2. Kebaktian  di  tempat   persemayaman  dan  di  tempat  pemakaman/
krematorium merupakan satu kesatuan yang utuh dan sinambung.

3. Penutupan Peti Jenasah diatur oleh pihak keluarga sesuai dengan  waktu
yang ditetapkan oleh keluarga sendiri.

4. Tidak ada kaitan langsung antara kebaktian dan penutupan peti. Jadi
tidak ada persyaratan bahwa peti jenasah baru boleh ditutup setelah ada
acara kebaktian
Dalam keadaan tertentu peti jenasah dapat ditutup sebelum kebaktian.

5.

• Peti Jenasah diturunkan terlebih dahulu, setelah itu kebaktian
dilanjutkan menurut panduan ibadah.

Di tempat pemakaman, kebaktian dapat dilaksanakan dengan dua cara:

• Dimulai dengan lanjutan panduan ibadah yang digunakan di
tempat persemayaman. Setelah selesai dengan ucapat berkat/pujian,
barulah peti jenasah diturunkan.

Keterangan:

P = Pendeta/Pemimpin Ibadah
U = Umat
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TATA IBADAH PENGHIBURAN (1)

1. Votum dan Salam (berdiri)

P: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan
langit dan bumi, yang kasih setiaNya tetap untuk selama-lamanya.
Anugerah dan sejahtera menyertai kita dari Allah, Bapa dan Tuhan
kita Yesus Kristus. Amin.

U: Amin

2. Pujian (duduk)

3. Litani - Pembacaan Ayat Penghiburan

4. Pelayanan Firman

A. Doa Persiapan

B. Pembacaan Alkitab

C. Renungan

D. Saat teduh

5. Persembahan Pujian (Paduan Suara/Vocal Group/Solois)

6. Doa Syafaat

7. Pujian Penutup

8. Pengutusan dan Berkat (berdiri)

P: Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah, Bapa
dan persekutuan Roh Kusus menyertai kita semua.

U: Amin

Ibadah selesai, hadirin dipersilahkan duduk.
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1. Pujian Pembuka (berdiri)

2. Votum dan Salam

P: Kebaktian penghiburan ini berlangsung atas pengakuan bahwa
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, yang memelihara kasih setiaNya untuk selama-
lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan  buatan tanganNya.
Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari
Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian.

U: Dan menyertai Saudara juga.

3. Litani - Pembacaan Ayat Penghiburan (duduk)

4. Pujian Sambutan

5. Pelayanan Firman

A. Doa Persiapan - oleh Penatua

B. Pembacaan Alkitab

C. Renungan

D. Saat teduh

6. Persembahan Pujian (Paduan Suara/Vocal Group/Solois)

7. Doa Syafaat

8. Pujian Penutup

9. Pengutusan dan Berkat (berdiri)

P: Tuhan masih mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani. Karena
itu, marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita dengan iringan
berkatNya:
Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan
persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin.

U: Amin

Acara setelah Kebaktian: (duduk)

Kata Sambutan Keluarga
Pengumuman

TATA IBADAH PENGHIBURAN (2)
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TATA IBADAH TUTUP PETI

2. Votum dan Salam

P: Kebaktian penghiburan ini berlangsung atas pengakuan bahwa
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, yang memelihara kasih setiaNya untuk selama-
lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan  buatan tanganNya.
Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari
Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian.

U: Dan menyertai Saudara juga.

3. Litani - Pembacaan Ayat Penghiburan (duduk)

4. Pujian Sambutan

5. Pelayanan Firman

A. Doa Persiapan

B. Pembacaan Alkitab

C. Renungan

D. Saat teduh

6. Persembahan Pujian (Paduan Suara/Vocal Group/Solois)

7. Doa Syafaat

8. Pujian Penutup

9. Pengutusan dan Berkat (berdiri)

P: Tuhan masih mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani. Karena
itu, marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita dengan iringan
berkatNya:
Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan
persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin.

U: Amin

1. Penuangan minyak di dalam peti jenasah-diawali oleh keluarga, dst

Acara setelah Kebaktian: (duduk)

1. Pujian Pembuka (berdiri)
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2. Foto bersama keluarga atau yang dianggap perlu

3. Penutupan peti jenasah - diiringi lagu.

4. Kata sambutan dari keluarga

5. Pengumuman
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1. Votum dan Salam (berdiri)

P: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, yang memelihara kasih setiaNya untuk selama-
lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan  buatan tangan-Nya.
Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari
Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian.

U: Amin

2. Pujian Sambutan

3. Doa

4. Litani - Pembacaan Ayat Penghiburan (duduk)

5. Pelayanan Firman

A. Doa Persiapan

B. Pembacaan Alkitab

C. Renungan

D. Saat teduh

6. Pengakuan Iman Rasuli (berdiri)

7. Doa Syafaat (duduk)

8. Pujian (berdiri)

Dilanjutkan di tempat pemakaman/kremasi

9. Pujian

10. Doa

11. Sabda Penyerahan (sambil menabur tanah atau bunga)

12. Doa Penutup

13. Pujian

14. Berkat (berdiri)

P: Anugerah dari Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan
Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai
selama-lamanya. Amin.

TATA IBADAH PEMAKAMAN/KREMASI  (1)
(di rumah, rumah duka/tempat pemberangkatan)
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TATA IBADAH PEMAKAMAN/KREMASI  (2)
(di rumah, rumah duka/tempat pemberangkatan)

1. Pujian Pembuka

2. Votum dan Salam (berdiri)

P: Kebaktian ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kasih setiaNya untuk selama-lamanya dan yang
tidak pernah meninggalkan  buatan tangan-Nya.
Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari
Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian.

U: Dan menyertai saudara juga.

3. Litani - Pembacaan Ayat Penghiburan (duduk)

4. Pujian Sambutan

5. Pelayanan Firman

A. Doa Persiapan - oleh Penatua

B. Pembacaan Alkitab

C. Renungan

D. Saat teduh

6. Persembahan Pujian (Paduan Suara/Vocal Group/Solois)

7. Pengakuan Iman Rasuli (berdiri)

8. Doa Syafaat (duduk)

9. Pujian Jemaat (berdiri)

10. Pendeta berdiri di depan peti jenasah mengiring peti jenasah dibawa
menuju mobil jenasah.

Dimungkinkan untuk menyampaikan kata sambutan keluarga dan
pengumuman.

Nats untuk kebaktian Pelepasan Jenasah: II Korintus 5:11

Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini
dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi
kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan
manusia.
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Ibadah dilanjutkan di pemakaman/krematorium

11. Pujian (duduk)

12. Doa

13. Bila dimakamkan, peti jenasah diturunkan dengan iringan Pujian.

14. Formulir Pemakaman/Kremasi (berdiri)

P: Setelah Tuhan Allah yang Mahakasih mengaruniakan kehidupan
kepada Bapak/Ibu/Saudara …… yang dijalaninya di dunia dan
kemudian berkenan memanggil Bapak/Ibu/Saudara …… ke
pangkuan-Nya, kita sekarang akan memakamkan/mengkremasikan
jenasahnya.

(jika di pemakaman Pendeta mengambil tanah dan menaburkannya ke liang
lahat, jika di krematorium, Pendeta mengambil bunga dan meletakkan/
menaburkannya di sekitar peti jenasah).

Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata:
"Kembalilah, hai anak-anak manusia!" Sebab di mata-Mu seribu tahun
sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di
waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia; mereka seperti mimpi,
seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan
bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. (Mazmur 90:3-6)

Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang
berkata, “Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-
orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang
mendengarnya, akan hidup” (Yohanes 5:25), dan “Akulah kebangkitan
dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia
sudah mati” (Yohanes 11:25).

Karena itu, kita bersyukur kepada Allah, yang telah mengaruniakan
kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar, oleh
karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.

15. Pujian Jemaat
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16. Pengutusan dan Berkat (berdiri)

P: Tuhan masih mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani. Karena
itu, marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita dengan iringan
berkatNya:
Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan
persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin.

17. Acara setelah kebaktian:
 Penaburan bunga sebelum liang lahat ditutup diawali oleh

pemimpin upacara, diikuti oleh keluarga, kerabat dst.
 Liang lahat ditutup sambil diiringi nyanyian
 Peletakan karangan bunga di atas kubur
 Kata Sambutan dari Keluarga
 Kata Sambutan dari Majelis Jemaat GKI Kota Wisata
 Foto bersama keluarga
 Pemimpin upacara mengumumkan bahwa ibadah pemakaman

telah selesai seraya mengucapkan terima kasih atas kehadiran
dan perhatian.
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TATA IBADAH PENGUCAPAN SYUKUR
PASKA PENGHIBURAN

(apabila diadakan)

1. Pujian Pembuka (berdiri)

2. Votum dan Salam

3. Pembacaan Ayat Pengucapan Syukur (duduk)

4. Pujian Sambutan

5. Pelayanan Firman

A. Doa Persiapan

B. Pembacaan Alkitab

C. Renungan

D. Saat teduh

6. Persembahan Pujian (Paduan Suara/Vocal Group/Solois)

7. Doa Syafaat

8, Pujian Penutup

9. Pengutusan dan Berkat (berdiri)

P: Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan
persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin.
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LITANI

A. MAZMUR 121

P : Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung;

U : dari manakah akan datang pertolonganku?

P : Pertolonganku ialah dari TUHAN

U : yang menjadikan langit dan bumi.

P : Ia takkan membiarkan kakimu goyah,

U : Penjagamu tidak akan terlelap.

P : Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur,

U : Penjaga Israel

P : Tuhanlah Penjagamu,

U : Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.

P : Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,

U : atau bulan pada waktu malam.

P : TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan;

U : Ia akan menjaga nyawamu.

P : TUHAN akan menjaga keluar masukmu

U : dari sekarang sampai selama-lamanya.
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B. MAZMUR 130

P : Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu,
ya TUHAN!

U : Tuhan, dengarkanlah suaraku!

P : Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian

U : kepada suara permohonanku.

P : Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan

U : Tuhan, siapakah yang dapat tahan?

P : Tetapi pada-Mu ada pengampunan,

U : supaya Engkau ditakuti orang.

P : Aku menanti-nantikan TUHAN, jiwaku menanti-nanti,

U : dan aku mengharapkan firman-Nya.

P : Jiwaku mengharapkan Tuhan

U : lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pada pengawal
mengharapkan pagi.

P : Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel!

U : Sebab pada TUHAN ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan
pembebasan.

P : Dialah yang akan membebaskan Israel

U : dari segala kesalahannya.



18 Pemandu di Kala Duka - Buku Panduan Ibadah - GKI Kota Wisata

C. MAZMUR 23

P : TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.

U : Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau,

P : Ia membimbing aku ke air yang tenang;

U : Ia menyegarkan jiwaku.

P : Ia menuntun aku di jalan yang benar

U : oleh karena nama-Nya.

P : Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,

U : aku tidak takut bahaya,

P : sebab Engkau besertaku;

U : gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.

P : Engkau menyediakan hidangan bagiku,

U : di hadapan lawanku;

P : Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;

U : pialaku penuh melimpah.

P : Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku,

U : seumur hidupku;

P : dan aku akan diam dalam rumah TUHAN

U : sepanjang masa.



Pemandu di Kala Duka - Buku Panduan Ibadah - GKI Kota Wisata 19

D. MAZMUR 27:1-6

P : TUHAN adalah terangku dan keselamatanku,

U : kepada siapakah aku harus takut?

P : TUHAN adalah benteng hidupku,

U : terhadap siapakah aku harus gemetar?

P : Ketika penjahat-penjahat menyerang aku

U : untuk memakan dagingku,

P : yakni semua lawanku dan musuhku,

U : mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

P : Sekalipun tentara berkemah mengepung aku,

U : tidak takut hatiku;

P : sekalipun timbul peperangan melawan aku,

U : dalam hal itupun aku tetap percaya.

P : Satu hal telah kuminta kepada TUHAN,

U : itulah yang kuingini:

P : diam di rumah TUHAN

U : seumur hidupku,

P : menyaksikan kemurahan TUHAN

U : dan menikmati bait-Nya.

P : Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya

U : pada waktu bahaya;

P : Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya,

U : Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.

P : Maka sekarang tegaklah kepalaku,

U : mengatasi musuhku sekeliling aku;

P : dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan
sorak-sorai;

U : aku mau menyanyi dan bermazmur bagi TUHAN.
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E. MAZMUR 84:2-13

P : Betapa disenangi tempat kediaman-Mu,

U : ya TUHAN semesta alam!

P : Jiwaku hancur karena merindukan  pelataran-pelataran TUHAN;

U : hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.

P : Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah,

U : dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya,

P : pada mezbah-mezbah-Mu, ya TUHAN semesta alam,

U : ya Rajaku dan Allahku!

P : Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu,

U : yang terus-menerus memuji-muji Engkau.

P : Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau,

U : yang berhasrat mengadakan ziarah!

P : Apabila melintasi lembah Baka,

U : mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan    hujan pada
awal musim menyelubunginya dengan berkat.

P : Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap
Allah di Sion.

U : Ya TUHAN, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga,
ya Allah Yakub.

P : Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang
Kauurapi!

U : Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat
lain;

P : lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku

U : dari pada diam di kemah-kemah orang fasik.

P : Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan
kemuliaan Ia berikan;

U : Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.

P : Ya TUHAN semesta alam,

U : berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu!
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F. MAZMUR 90:1-12

P : Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami

U : turun-temurun.

P : Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia
diperanakkan,

U : bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.

P : Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata:

U : "Kembalilah, hai anak-anak manusia!"

P : Sebab di mata-Mu seribu tahun sama seperti hari kemarin,

U : apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.

P : Engkau menghanyutkan manusia;

U : mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh,

P : di waktu pagi berkembang dan bertumbuh,

U : di waktu petang lisut dan layu.

P : Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu,

U : dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut.

P : Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu,

U : dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu.

P : Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu,

U : kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh.

P : Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, delapan
puluh tahun,

U : dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan; sebab berlalunya
buru-buru, dan kami melayang lenyap.

P : Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu

U : dan takut kepada gemas-Mu?

P : Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,

U : hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
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G. MAZMUR 139:1-12

P : TUHAN, Engkau menyelidiki dan mengenal aku;

U : Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti
pikiranku dari jauh.

P : Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring,

U : segala jalanku Kaumaklumi.

P : Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,

U : sesungguhnya, semuanya telah Kauketahui, ya TUHAN.

P : Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku,

U : dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku.

P : Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi,

U : tidak sanggup aku mencapainya.

P : Ke mana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu,

U : ke mana aku dapat lari dari hadapan-Mu?

P : Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana;

U : jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situpun Engkau.

P : Jika aku terbang dengan sayap fajar,

U : dan membuat kediaman di ujung laut,

P : juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku,

U : dan tangan kanan-Mu memegang aku.

P : Jika aku berkata: "Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang
sekelilingku menjadi malam,"

U : maka kegelapanpun tidak menggelapkan bagi-Mu,

P : dan malam menjadi terang seperti siang;

U : kegelapan sama seperti terang.
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H. YOHANES 14:1-3

P : Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga
kepada-Ku.

U : Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku
mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan
tempat bagimu.

P : Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat
bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-
Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.

I. ROMA 6:5-10

P : Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan
kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama
dengan kebangkitan-Nya.

U : Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya
tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi
kepada dosa.

P : Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.

U : Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup
juga dengan Dia.

P : Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara
orang mati, tidak mati lagi: maut tidak berkuasa lagi atas Dia.

U : Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk
selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah.
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J. ROMA 8:31-39

P : Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika
Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?

U : Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-
Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?

P : Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan
menghukum   mereka?

U : Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah  bangkit, yang
juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita?

P : Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan
atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanja-
ngan, atau bahaya, atau pedang?

U : Seperti ada tertulis: "Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut
sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan."

P : Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang
menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.

U : Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat,
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang
akan datang,

P : atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita
dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
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K. 1 KORINTUS 15:35-44

P : Tetapi mungkin ada orang yang bertanya: "Bagaimanakah orang
mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang
kembali?"

U : Hai orang bodoh! Apa yang engkau sendiri taburkan, tidak akan tumbuh
dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu.

P : Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan
tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum
atau biji lain.

U : Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendaki-
Nya: Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri.

P : Bukan semua daging sama: daging manusia lain dari pada daging
binatang, lain dari pada daging burung, lain dari pada daging ikan.

U : Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi
lain dari pada kemuliaan tubuh duniawi.

P : Kemuliaan matahari lain dari pada kemuliaan bulan, dan kemuliaan
bulan lain dari pada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan
bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain.

U : Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan
dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan.

P : Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan.
Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan.

U : Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh
rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah.
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L. 1 KORINTUS 15:50-58

P : Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu
bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam Kerajaan
Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa
yang tidak binasa.

U : Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan
mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah,

P : dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab
nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam
keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.

U : Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa,
dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.

P : Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat
binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati,
maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah ditelan
dalam kemenangan.

U : Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah  sengatmu?"

P : Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.

U : Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.

P : Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab
kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu
tidak sia-sia.
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AYAT-AYAT PENGHIBURAN

 Filipi 3 : 10

 Filipi 3 : 21

 2 Korintus 3 : 18

 Yesaya 25 : 8

 Yesaya 35 : 10

 Yesaya 66 : 13

 1 Tesalonika 4 : 16 - 17

 Roma 6 : 8 - 9

 1 Korintus 15 : 42 - 44

 1 Korintus 5 : 1, 8

 Yeremia 29 : 11

 Yesaya 55 : 8 - 9

 Wahyu 21 : 4

 Yohanes 16 : 20 - 22

 2 Korintus 1 : 3 - 4

 Pengkhotbah 3: 1 - 4

 Mazmur 23 : 4

 2 Timotius 1 : 10

 Yesaya 49 : 14 - 16

 Mazmur 84 : 6 - 8

 1 Tesalonika 5 : 18

 2 Timotius 4 : 7

 Filipi 4 : 13
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DOA BAPA KAMI

Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga.

Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.

Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Amin.
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PENGAKUAN IMAN RASULI

Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus,
AnakNya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria,
yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus;
gereja yang kudus dan am;
persekutuan orang kudus;
pengampunan dosa;
kebangkitan orang mati;
dan hidup yang kekal.





Lagu - Lagu Penghiburan

GEREJA KRISTEN INDONESIA
KOTA WISATA
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1. AGUNGLAH KASIH ALLAHKU                               NKB. 17
Syair dan lagu: The Love of God; F. M. Lehman
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI 1990

(1) Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya;
Neraka dapat direngkuh, kartikapun tergapailah.
Kar'na kasihNya agunglah, Sang Putra menjelma,
Dia mencari yang sesat dan diampuniNya.

Refrein:
O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya!
Kekal teguh dan mulia! Dijunjung umatNya.

(2) 'Pabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur,
meskipun orang yang keji telah menjauh dan takabur,
namun kasihNya tetaplah, teguh dan mulia.
Anug'rah bagi manusia, dijunjung umatNya.

(3) Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya,
andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya,
takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia
dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya.

2. ALLAH HADIR BAGI KITA                                            KJ. 18
do = g ( 3 ketuk)

(1) Allah hadir bagi kita dan hendak memb'ri berkat,
melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat.

Refrein:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.

(2) Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus;
oleh kasih-kurniaNya biar kita ditebus.

( 3) Allah hadir! O, percaya dan berdoa padaNya
Agar kita dikobarkan oleh nyala kasihnya.
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3. APAPUN JUGA MENIMPAMU                                      KJ. 438

1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasihNya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

2. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

3. DipeliharaNya hidupmu; Tuhan menjagamu
dan didengarkanNya doamu; Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

4. Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu.
Buatlah Yesus sandaranmu; Dia menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

4. BAGAI RUSA BERTERIAK                                          NKB.147

(1) Bagai rusa berteriak cari sumber air sejuk,
demikian pun jiwaku menjerit kepadaMu.
Akan Allah abadi hausku tiada terperi.
Bilakah tiba waktuku melihatMu, ya Allahku?

(2) Siang malam air mataku adalah makananku,
kar'na orang menghujatku: Hai, di manakah Allahmu?
Dan teringatlah terang, dengan girang dan senang aku pimpin
'kan mereka masuk ke rumah Allahnya.

(3) Apakah sebab 'kau tunduk dan gelisah, jiwaku?
Janganlah 'kau putus asa, Tuhanlah harapanmu.
'Kan 'ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus.
Kar'na itulah hentikan keluhanmu dan rintihan.
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5. BERHIMPUN SEMUA                                                        KJ. 15

(1) Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar
Berakhirlah segala pergumulan
Diganti kedamaian yang besar

(2) Hormati namaNya serta kenangkan
mujizat yang sudah di buatNya
Hendaklah t'rus syukurmu kau nyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya

(3) Berdoa dan jaga supaya jangan
penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan

dan dasarnya imanmu yang teguh.

6. BERSERAH KEPADA YESUS                                          KJ. 364

1. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku;
kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia t'rus.
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!

2. Berserah kepada Yesus di kakiNya 'ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan; Tuhan, t'rima anakMu!
Aku berserah, aku berserah;

kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!

3. Berserah kepada Yesus aku jadi milikMu.
B'rilah RohMu meyakinkan bahwa Kau pun milikku!
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!
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7. HANYA DIALAH YANG TAHU                                   NKB.48

(1) Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa,
'ku tak faham yang dilukiskannya.
Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu,
berencana di tiap karyaNya.

Refrein:
Hanya Dialah yang tahu 'kan segala rahasia,
tiada 'ku takut 'kan kuasa gelap.
Masa yang datang tak jelas, tapi ini t'rang bagiku:
Tangan Tuhan yang atur seg'nap

(2) Dalam dunia yang kejam 'ku bertelut serta bertanya:
"O, mengapakah salibku berat?"
Sabda Tuhan padaku: "Oleh kar'na 'kau setiawan",
dikuatkanNya, 'ku tak penat.

8. HARAP AKAN TUHAN                                                   KJ. 445

1. Harap akan Tuhan, hai jiwaku!
Dia perlindungan dalam susahmu.
Jangan resah, tabah berserah,
kar'na habis malam pagi merekah.
Dalam derita dan kemelut
Tuhan yang setia, Penolongmu!

2. Harap akan Tuhan, hai jiwaku!
Dia perlindungan dalam susahmu.
Walau sendu, hatimu remuk,
Tuhan mengatasi tiap kemelut.
Ya Tuhan, tolong 'ku yang lemah:
setiaMu kokoh selamanya!

3. Harap akan Tuhan, hai jiwaku!
Dia perlindungan dalam susahmu.
Jalan sedih nanti berhenti;
Yesus memberikan hidup abadi.
Habis derita di dunia,
purna sukacita. Haleluya!
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9. ENGKAU MILIKKU ABADI                                        NKB.184

1. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku;
Di sepanjang ziarahku, inginku bersamaMu
'Ku dekat padaMu, 'ku dekat padaMu.
Di sepanjang ziarahku, inginku bersamaMu.

2. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku;
'Ku senang bersusah payah, asal 'Kau bersamaku.
'Ku dekat padaMu, 'ku dekat padaMu.
'Ku senang bersusah payah, asal 'Kau bersamaku.

3. Pimpin daku melewati lembah bayang maut sendu;
Maka pintu hidup baka 'ku masuki sertaMu.
'Ku dekat padaMu, 'ku dekat padaMu.
Maka pintu hidup baka 'ku masuki sertaMu.

10 . HANYA DIALAH YANG TAHU                             NKB.48

(1) Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa,
'ku tak faham yang dilukiskannya.
Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu,
berencana di tiap karyaNya.

Refrein:
Hanya Dialah yang tahu 'kan segala rahasia,
tiada 'ku takut 'kan kuasa gelap.
Masa yang datang tak jelas, tapi ini t'rang bagiku:
Tangan Tuhan yang atur seg'nap

(2) Dalam dunia yang kejam 'ku bertelut serta bertanya:
"O, mengapakah salibku berat?"
Sabda Tuhan padaku: "Oleh kar'na 'kau setiawan",
dikuatkanNya, 'ku tak penat.
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11 . INGAT AKAN NAMA YESUS KJ. 344

1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu k'mana saja kau pergi.
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!

2. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu.
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!

3. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar.
Bila kita dirangkulNya, sukacita pun besar.
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!

12. JALAN HIDUP TAK SELALU                                    NKB.170

1. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat,
namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat.
Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal,
di atasnyalah membusur p'langi kasih yang kekal.

Refrein:
Habis hujan tampak p'langi bagai janji yang teguh,
di balik duka menanti p'langi kasih Tuhanmu.

2. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap,
carilah di atas awan p'langi kasih yang tetap.
Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar,
Tuhan sudah b'ri janjiNya, jangan lagi 'kau gentar.

3. Jauhkan takut, putus asa, walau jalanmu gelap,
perteguh kepercayaan dan langkahmu pertegap.
"Tuhan itu ada kasih", itulah penghiburmu,
di atas duka bercahaya p'langi kasih Tuhanmu.
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13. JANJI YANG MANIS                                                 NKB.143

1. Janji yang manis: " 'Kau tak 'Ku lupakan",
tak terombang-ambing lagi jiwaku;
walau lembah hidupku penuh awan,
nanti 'kan cerahlah langit diatasku.

Refrein:
'Kau tidak 'kan Aku lupakan,
Aku memimpinmu, Aku membimbingmu;
'kau tidak 'kan Aku lupakan,
Aku penolongmu, yakinlah teguh".

2. Yakin 'kan janji: " 'Kau tak 'Ku lupakan",
dengan sukacita aku jalan t'rus;
Dunia dan kawan tiada 'ku harapkan,
satu yang setia: Yesus, Penebus.

3. Dan bila pintu sorga dibukakan,
selesailah sudah susah dan lelah;
'Kan 'ku dengarlah suara mengatakan:
"Hamba yang setiawan, mari masuklah".

14. JIKA JIWAKU BERDOA                                                KJ. 460

1. Jika jiwaku berdoa kepadaMu, Tuhanku,
ajar aku t'rima saja pemberian tanganMu
dan mengaku, s'perti Yesus di depan sengsaraNya:
Jangan kehendakku, Bapa, kehendakMu jadilah.

2. Apa juga yang Kautimbang baik untuk hidupku,
biar aku pun setuju dengan maksud hikmatMu,
menghayati dan percaya, walau hatiku lemah:
Jangan kehendakku, Bapa, kehendakMu jadilah.

3. Aku cari penghiburan hanya dalam kasihMu.
Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku.
'Ku mengaku, s'perti Yesus di depan sengsaraNya:
Jangan kehendakku Bapa, kehendakMu jadilah.
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15 . KUDAKI JALAN MULIA                                               KJ. 400

1. Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
"Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!"

Refrein:
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!

2. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap;
rinduanku, tujuanku: tempat yang tinggi dan teguh.

3.  Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar;
umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh.

4. Ingin kucapai puncak t'rang yang paling agung cemerlang.
Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadaMu.

16. KUPERLUKAN JURUS'LAMAT                                   KJ. 402

1. Kuperlukan Jurus'lamat, agar jangan 'ku sesat;
s'lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat.

Refrein:
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram.

2. Kuperlukan Jurus'lamat, kar'na imanku lemah.
HiburanNya menguatkan; sungguh tiada bandingnya.

3. Kuperlukan Jurus'lamat dalam langkah juangku;
siang malam, suka duka dengan Tuhan kutempuh.

4. Kuperlukan Jurus'lamat, agar 'ku dibimbingNya
melintasi arus Yordan ke Neg'ri Bahagia.
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17. MAMPIRLAH, DENGAN DOAKU                                KJ. 26

1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus

Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah
tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah!

3. Ini saja andalanku: jasa kurbanku
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.

4. Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa bandingMu?

18. MAUKAH 'KAU JAYA ATAS SETERU                   NKB.165

1. Maukah 'kau jaya atas seteru,
atas percobaan dalam hidupmu;
dan melawan dosa yang menggodamu?
Tinggal dalam Yesus yang menjagamu.

Refrein:
Tinggal dalam Yesus, walau jalan g'lap;
biar 'kau bersama denganNya tetap.
Di setiap waktu janganlah jemu;
tinggal dalam Yesus yang menjagamu.

2. Hati yang gelisah amat tertekan,
menantikan kabar, ringankan beban.
'Kau pun dapat brikan damai yang penuh;
tinggal dalam Yesus yang menjagamu.

3. Maukah 'kau menjadi penerus berkat
dan kasih sempurna 'kau pegang erat?
Biar Roh Kudus pimpin langkahmu;
tinggal dalam Yesus yang menjagamu.
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19. PEGANG TANGANKU                                              NKB.189

1. 'Ku ingin selalu dekat padaMu,
ikut 'Kau Tuhan tiada jemu;
Bila 'Kau pimpin kehidupanku,
tak 'kan 'ku ragu, tetap langkahku.

Refrein:
O Jurus'lamat, pegang tanganku,
BimbinganMu yang aku perlu;
B'ri pertolongan dan kuasaMu,
O Tuhan Yesus, pegang tanganku.

2. Gelap perjalanan yang aku tempuh,
namun cerah berseri jiwaku;
susah kecewa di dunia fana,
damai menanti di sorga baka.

20. SERAHKAN PADA TUHAN                                          KJ.417

1. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu;
kuatirmu semua ditanggungNya penuh.
Sedangkan angin lalu dituntun tanganNya,
Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya.

2. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu;
niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh.
Usahamu sendiri takkan menolongmu;
Tuhanmu mengingini doamu yang tekun.

3. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal
yang baik bagi kami di dalam tiap hal.
Setia kaulakukan maksudMu yang tetap;
Terwujudlah semua sempurna dan lengkap.

4. Dan waktu setan maju berontak menyerang,
tak usah ragu-ragu: Allahmu yang menang!
Mustahil Allah mundur di dalam maksudNya;
RencanaNya tak luntur, teguh selamanya.
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21. SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA         NKB.34

1. 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.

2. Musim yang panas, penghujan, tuaian,
surya, rembulan di langit cerah,
bersama alam memuji, bersaksi
akan setiaMu yang tak bersela.

3. 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.

22. SIAPA YANG BERPEGANG                                  NKB.116

1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan setia mematuhinya,
hidupnya mulia dalam cah'ya baka
bersekutu dengan Tuhannya.

Refrein
Percayalah dan pegang sabdaNya:
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!

2. Bayang-bayang gelap 'kan dihapus lenyap
oleh sinar senyum wajahNya;
rasa takut dan syak 'kan menghilang cepat
dari yang berpegang padaNya
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23. S'LAMAT DI TANGAN YESUS                                KJ.388

1. S'lamat di tangan Yesus, aman pelukanNya;
dalam teduh kasihNya aku bahagia.
Lagu merdu malaikat olehku terdengar
dari neg'ri mulia: damai sejahtera.

Refrein:
S'lamat di tangan Yesus, aman pelukanNya;
dalam teduh kasihNya aku bahagia.

2. S'lamat di tangan Yesus, aku tent'ram penuh;
dosa pun dan cobaan jauh dari diriku.
Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap;
goda dan air mata akan seg'ra lenyap.

3. Yesus, Perlindunganku, t'lah mati bagiku;
padaNya 'ku percaya: Yesus kekal teguh.
Biar bertabah hati 'ku manantikanNya
sampai hariNya tiba dan fajar merekah.

24. SUNGGUH, KERAJAAN ALLAH DI BUMI TAK KALAH
KJ.247

1. Sungguh, Kerajaan Allah di bumi tak kalah.
Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala.
Ia menang; g'lapmu menjadi terang:
Lihatlah fajar menyala.

2. Sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya.
Jangan pengharapan hilang di p'rang dan bahaya.
Biar gentar, hatimu pun berdebar,
Akhirnya kamu berjaya.

3. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka,
kaumnya lepas dari nista, sengsara dan duka.
Nantikanlah hari kedatanganNya:
Langit gemilang terbuka!
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25. TAK MUDAH JALANKU                                           NKB.163

1. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga
sebab banyaklah duri, jerat;

Tak mudah jalanku tapi Yesus yang pimpin,
sehingga aku pun tak sesat.

Refrein:
Sungguh tak mudah jalanku,
sungguh tak mudah jalanku.
Tetapi Yesus, Tuhan dekatku berjalan,
meringankan beban dunia.

2. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan,
bahaya di segala tempat.
Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku,
tak lagi 'ku merasa berat.

26. TENANGLAH KINI HATIKU                                     KJ.410

1. Tenanglah kini hatiku: Tuhan memimpin langkahku.
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tanganNya.
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.

2. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar,
di taupan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.

3. Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku,
sebab Engkau dekat, tanganMu kupegang erat.
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.

4. 'Pabila tamat tugasku, kaub'rikan kemenanganMu;
tak kutakuti maut eram, sebab tanganku Kaugenggam.
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.
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27. TERSEMBUNYI UJUNG JALAN                                KJ.416

1. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh;
'ku dibimbing tangan Tuhan ke neg'ri yang tak 'ku tahu.
Bapa, ajar aku ikut, pa juga maksudMu,
tak bersangsi atau Takut, beriman tetap teguh.

2. Meski langkahMu semua tersembunyi bagiku,
hatiku menurut jua dan memuji kasihMu.
Meski kini tak 'ku nampak, nanti 'ku berbagia,
apabila t'rangMu tampak dengan kemuliaannya.

3. Tuhan, janganlah biarkan kutentukan nasibku.
B'rilah hanya kudengarkan keputusan hikmatMu.
Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal.
Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal.

28. TIAP LANGKAHKU                                                    NKB.188

1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
dan tangan kasihNya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh.

Refrein:
Tiap langkahku 'ku tahu yang Tuhan pimpin
ke tempat tinggi 'ku dihantarnNya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang baka.

2. Di waktu imanku mulai goyah
dan bila jalanku hampir sesat,
'ku pandang Tuhanku, Penebus dosa,
'ku teguh sebab Dia dekat.

3. Di dalam Tuhan saja harapanku,
sebab di tanganNya sejahtera;
DibukaNya Yerusalem yang baru,
kota Allah suci mulia.



29. TUHAN ALLAH HADIR                                           KJ.17

1. Tuhan Allah hadir, pada saat ini
Hai sembah sujud disini
Diam dengan hormat tubuh serta jiwa,
tunduklah menghadap Dia
Marilah, umatNya, hati mu serahkan
Dalam kerendahan

2. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan
Dalam sorga siang - malam
"Suci, suci, suci" untuk selamanya
dinyanyikan malak Sorga
Ya Allah t'rimalah,
Pujian Jemaat beserta malaikat

30. TUHAN YANG PEGANG                                          NKB.49

1. Tak 'ku tahu 'kan hari esok, namun langkahku tegap.
Bukan surya 'ku harapkan, kar'na surya 'kan lenyap.
O tiada 'ku gelisah akan masa menjelang;
'ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.

Refrein:
Banyak hal taku 'ku fahami dalam masa menjelang.
Tapi t'rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang.

2. Makin t'ranglah perjalanan, makin tinggi aku naik.
Dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik.
Di sanalah t'rang abadi, tiada tangis dan keluh;
Di neg'ri seb'rang pelangi, kita k'lak 'kan bertemu.

3. Tak 'ku tahu 'kan hari esok, mungkin langit 'kan gelap.
tapi Dia yang berkasihan melindungi 'ku tetap.
meski susah perjalanan, g'lombang dunia menderu.
DipimpinNya 'ku bertahan sampai akhir langkahku.
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31. YA TUHAN, BIMBING AKU                                      KJ.406

1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersamaMu.
Engganlah 'ku melangkah setapak pun,
'pabila Kau tak ada disampingku.

2. Lindungilah hatiku di rahmatMu
dan buatlah batinku tenang teduh.
Dekat kakiMu saja 'ku mau rebah
dan tidak ragu-ragu 'ku berserah.

3. Dan bila tak kurasa kuasaMu,
Engkau senantiasa di sampingku.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersamaMu.

32. TUHAN, KAU GEMBALA KAMI                             KJ.407

1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu;
b'rilah kami menikmati hikamt pengurbananMu.

Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu,
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu.

2. Kau Pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat.
Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami mohon b'ri berkat.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami mohon, b'ri berkat.

3. JanjiMu, Kaut'rima kami, walau hina bercela;
yang berdosa Kausucikan, Kaubebaskan yang lemah.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kini kami berserah.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kini kami berserah.

4. KehendakMu kami cari, ingin turut maksudMu.
Tuhan, isi hati kami dengan kasihMu penuh.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, tak terhingga kasihMu.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, tak terhingga kasihMu.
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33. YA TUHAN, TIAP JAM                                                   KJ.457

1. Ya Tuhan, tiap jam 'ku memerlukanMu,
Engkaulah yang memb'ri sejahtera penuh.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

2. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu;
jikalau Kau dekat, enyah penggodaku.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

3. Ya Tuhan, tiap jam, di suka-dukaku,
jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

4. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudMu;
b'ri janjiMu genap di dalam hidupku.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

34. YESUS KAWAN YANG SEJATI                                   KJ.453

1. Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Tiap hal boleh dibawa dalam doa padaNya.
O, betapa kita susah dan percuma berlelah,
Bila kurang pasrah diri dalam doa padaNya.

2. Jika oleh pencobaan kacau-balau hidupmu,
jangan kau berputus asa; pada Tuhan berseru!
Yesus Kawan yang setia, tidak ada taraNya.
Ia tahu kelemahanmu; naikkan doa padaNya!

3. Adakah hatimu sarat, jiwa-ragamu lelah?
Yesuslah Penolong kita; naikkan doa padaNya!
Biar kawan lain menghilang, Yesus Kawan yang baka.
Ia mau menghibur kita atas doa padaNya. !



Pemandu di Kala Duka - Buku Panduan Ibadah - GKI Kota Wisata 49

35. YESUS SEGALA-GALANYA                                        KJ.396

1. Yesus segala-galanya, Mentari hidupku.
Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh.
Bila 'ku susah, berkesah, Aku pergi kepadaNya:
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku.

2. Yesus segala-galanya, Kawanku abadi;
setiap datang padaNya, berkatNya diberi.
Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang:
semuanya karunia Sobatku.

3. Yesus segala-galanya, setia padaku;
tak akan 'ku menyangkalNya, Teman setiaku.
BersamaNya 'ku tak sesat, Ia menjagaku tetap:
Ia tetap Kawan erat, Sobatku.

4. Yesus segala-galanya, Temanku terdekat;
padaNya aku berserah sekarang dan tetap.
Hidupku indah mulia, bersamaNya bahagia,
hidup kekal, kar'na kenal Sobatku.

36. YESUS, KAU NAHKODAKU                                       KJ.409

1. Yesus, Kau Nahkodaku di samud'ra hidupku.
Badai topan menggeram dan gelombang menyerang.
Kemudikan bidukku, Yesus, Kau Nahkodaku!

2. Bak diusap bundanya ronta anak mereda,
ombak dashyat pun teduh, turut p'rintahMu penuh.
'Kau Penguasa laut seru, Yesus, Kau Nahkodaku!

3. Bila tiba saatku melabuhkan bidukku,
waktu ombak mengglegar, b'ri sabdaMu kudengar,
"Jangan takut, anakKu, 'Ku tetap Nahkodamu!"
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37. 'KU TAK DAPAT MAJU SENDIRI                        NKB.173

1. Melewati lembah airmata, jalanku gelap dan ngeri;
Tuhan, pimpinanMu 'ku dambakan 'ku tak dapat maju sendiri.

Refrein:
'Ku tiada tahu jalannya,
Tuhan, Engkaulah yang mengerti;
terangMu halau ketakutan,
'ku tak dapat maju sendiri.

2. Tiada sobat lain yang membantu, 'ku sangat lemah dan letih;
Tuhan, berjalanlah di dekatku, 'ku tak dapat maju sendiri.

3. Bila badai hidup menerpaku, mentari pun tak berseri,
Tuhan, biarlah 'ku pegang tanganMu; 'ku tak dapat maju sendiri.

38. DISEB’RANG SANA                                                  NKB.150

1. Di seb'rang sana pagi yang ceria,
bersama Tuhan selamanya.
Berakhir sudah kerja di dunia,
di seb'rang sana, neg'ri baka.

2. Di seb'rang sana azab tiada,
badai dan kabut telah lenyap.
Hari bahagia tidak bertara;
di seb'rang sana damai tetap.

3. Di seb'rang sana 'ku dibimbingNya,
kepada Bapa yang 'ku sembah.
Hadirat Allah yang mahamulia
bahagianku selamanya.

4. Di seb'rang sana kita berjumpa
dengan kekasihh yang t'lah menang.
Kita bersatu senantiasa;
Di seb'rang sana, fajar cerlang.
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39. TINGGAL SERTAKU                                               KJ.329

1. Tinggal sertaku; hari t'lah senja.
G'lap makin turun, Tuhan tinggallah!
Lain pertolongan tiada kutemu:
Maha Penolong, tinggal sertaku!

2. Hidupku surut, ajal mendekat,
nikmat duniawi hanyut melenyap.
Tiada yang tahan, tiada yang teguh;
Kau yang abadi, tinggal sertaku!

3. Aku perlukan Dikau tiap jam;
dalam cobaan Kaulah kupegang.
Siapa penuntun yang setaraMu?
Siang dan malam tinggal sertaku!

4. Aku tak takut, kar'na Kau dekat;
susah tak pahit duka tak berat.
Kubur dan maut, di mana jayamu?
Tuhan yang bangkit tinggal sertaku!

5. B'rilah salibMu nyata di depan;
tunjukkan jalan yang menuju t'rang.
Fajar menghalau kabut dan mendung.
Tuhan, kekal Kau tinggal sertaku!





Lagu - Lagu Tambahan

GEREJA KRISTEN INDONESIA
KOTA WISATA
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40. INDAH RENCANAMU TUHAN

Indah rencanaMu Tuhan, di dalam hidupku
walau ku tak tahu, dan ku tak mengerti
semua jalanMu

Dulu ku tak tahu Tuhan, berat kurasakan
Hati menderita, dan ku tak berdaya
menghadapi semua

Kini kumengerti s'karang, Kau tolong padaku
kini kumelihat, dan kumerasakan
indah rencanaMu

Kini kumengerti s'karang, Kau tolong padaku
kini kumelihat, dan kumerasakan
indah rencanaMu

41. DIA BUKA JALAN

Dia buka jalan, saat tiada jalan
Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku,
Dia menuntunku dan memeluk diriku,
Dengan kasih dan kuasa-Nya
Dia buka jalan, Dia buka jalan

Di belantara Dia tetap menuntunku
Sungai di gurun kutemui
Langit bumi 'kan lenyap, tapi firman-Nya tetap
Saat ini Dia buka jalan
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42. YOU RAISE ME UP

When I am down and, oh, my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

There is no life - no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

You raise me up to more than I can be.
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43. INDAH RENCANAMU TUHAN

Terkadang kita merasa
Tak ada jalan terbuka
Tak ada lagi waktu
Terlambat sudah

Tuhan tak pernah berdusta
Dia slalu pegang janjiNYA
Bagi orang percaya
Mukjizat nyata

Refrein:
Dia Mengerti Dia perduli
Persoalan yang sedang terjadi
Dia Mengerti Dia perduli
Persoalan yang kita alami
Namun satu yang Dia minta
Agar kita percaya sampai mukjizat
Menjadi nyata

44. BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK

Bapa, Engkau sungguh baik
KasihMu melimpah, di hidupku
Bapa, ku berterima kasih
BerkatMu hari ini
Yang Kau sediakan bagiku

Chorus:
Ku naikkan syukurku
Buat hari yang Kau b'ri
Tak habis-habisnya
Kasih dan rahmatMu
S'lalu baru dan tak pernah
Terlambat pertolonganMu
Besar setiaMu di s'panjang hidupku

Ending:
Besar setiaMu, Besar setiaMu, Besar setiaMu.. di s'panjang hidupku
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45. BAPA SURGAWI

Bapa surgawi ajarku mengenal
Betapa dalamnya kasihMu
Bapa surgawi buatku mengerti
Betapa kasihMu padaku

Chorus:
Semua yang terjadi di dalam hidupku
Ajarku menyadari Kau s'lalu sertaku
B'ri hatiku s'lalu bersyukur padaMu
Kar'na rencanaMu indah bagiku

Ending:
Kar'na rencanaMu indah bagiku

46. ALLAH PEDULI

Banyak perkara
Yang tak dapat kumengerti
Mengapakah harus terjadi
Didalam kehidupan ini

Satu perkara
Yang kusimpan dalam hati
Tiada satupun kan terjadi
Tanpa Allah perduli

Refrein:
Allah mengerti, Allah perduli
Segala persoalan yang kita hadapi
Tak akan pernah dibiarkannya
ku bergumul sendiri.
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47. AJAR KAMI TUHAN

Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
agar kami beroleh hati bijaksana

Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu
agar semua rencana-Mu digenapi

Mulialah namaMu Tuhan dan ajaib
jalanMu, pimpin kami disetiap waktu

Besar setia-Mu Tuhan agunglah karya-Mu
Yesus kami bersyukur pada-Mu

48. EL SHADDAI

Tak usah kutakut Allah menjagaku
Tak usah kubimbang Yesus p'liharaku
Tak usah kususah  Roh Kudus hiburku
Tak usah kucemas Dia memberkatiku

El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa
Dia Besar Dia Besar El Shaddai mulia
El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa
BerkatNya berlimpah El Shaddai
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49. AJAR KAMI TUHAN

Ketika kuhadapi kehidupan ini
Jalan mana yg harus kupilih
Ku tahu ku tak mampu
Ku tahu ku tak sanggup
Hanya kau Tuhan tempat jawabanku

Ku pun tahu ku tak pernah sendiri
Selama engkau Allah yang menggendongku
TanganMu membelaiku
CintaMu memuaskanku
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi

Refrein:
JanjiMu seperti fajar pagi hari
Dan tiada pernah terlambat bersinar
CintaMu seperti sungai yg mengalir
Dan kutahu betapa dalam kasihMu

50. KETIKA AKU BERBEBAN BERAT

Ketika aku berbeban berat,
Kudatang kepada Yesus,
Dia b'rikan damai dan sukacita,
Sejaht'ra dalam hatiku.

Ketika aku berputus asa,
Kudatang kepada Yesus,
Dia bebaskanku dan lepaskanku,
Kini aku jadi baru.

Yesus, Yesus Tuhan,
Mulia nama-Mu,
Kutinggikan, kuagungkan,
Nama-Mu selama-lamanya.
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51. PELANGI KASIHNYA

Apa yang kau alami kini
Mungkin tak dapat engkau mengerti
Cobaan yang engkau alami
Tak melebihi kekuatanmu

Tuhanmu tak akan memberi
Ular beracun pada yang minta roti
Satu hal tanamkan di hati
Indah semua yang Tuhan bri

Tangan Tuhan sedang merenda
Suatu karya yang agung mulia
Saatnya ‘kan tiba nanti
Kau lihat pelangi kasihNya

52. PELANGI KASIHNYA

Tuhan membimbing disisimu
Dan hentar sampai ke surga
Kota Allah t'rang mulia
Tinggal disiNya slamanya

Sampai bertemu, bertemu,
Bertemu di surga yang baka
Sampai bertemu, bertemu,
Bertemu di surga yang mulia

Tuhan membimbing disimu
Dan tak lepaskan tanganmu
Agar engkau tiada jatuh
DitolongNya ditiap langkahmu

Sampai bertemu, bertemu,
Bertemu di surga yang baka
Sampai bertemu, bertemu,
Bertemu di surga yang mulia
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53. SEMUA BAIK

Dari Semula
Tlah Kau Tetapkan
Hidupku dalam TanganMu
dalam RencanaMu Tuhan

Rencana Indah
Tlah Kau Siapkan
Bagi masa Depanku
Yang Penuh Harapan

Refrein:
Semua Baik Semua Baik
Apa yg Tlah Kau Perbuat
di dalam Hidupku

Semua Baik Sungguh teramat Baik
Kau jadikan Hidupku berarti

54. AYAH

Di mana … akan kucari
Aku menangis, seorang diri
Hatiku, slalu ingin bertemu
Untukmu, aku bernyanyi

Untuk ayah tercinta
Aku ingin bernyanyi
Walau air mata di pipiku
Ayah dengarkanlah
Aku ingin berjumpa
Walau hanya dalam mimpi

Lihatlah .. hari berganti
Namun tiada seindah dulu
Datanglah, aku ingin bertemu
Denganmu, aku bernyanyi
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55. DI DOA IBUKU

Di waktu ku masih kecil
Gembira dan senang
Tiada duka ku kenal
Tak kunjung mengerang
Di sore hari nan sepi
Ibuku bertelut
Sujud berdoa ku dengar
Namaku disebut

Refrein:
Di doa ibuku
Namaku disebut
Di doa ibu ku dengar
Ada namaku disebut

Seringlah kini ku ke kenang
Di masa yang berat
Di kala hidup mendesak
Dan nyaris ku sesat
Melintas gambar ibuku
Sewaktu bertelut
Kembali sayup ku dengar
Namaku disebut

Sekarang dia telah pergi
Ke rumah yang senang
Namun kasihnya padaku
Selalu ku kenang
Kelak di sana kami pun
Bersama bertelut
Memuji Tuhan yang dengan
Namaku disebut.
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56. MOTHER, HOW ARE YOU TODAY

Chorus:
Mother, how are you today?
Here is a note from your daughter.
With me everything is ok.
Mother, how are you today?

Mother, don’t worry, I’m fine.
Promise to see you this summer.
This time there will be no delay.
Mother, how are you today?

Verse:
I found the man of my dreams.
Next time you will get to know him.
Many things happened while I was away.
Mother, how are you today?

57. MUJIZAT ITU NYATA

Tak terbatas kuasaMu Tuhan
Semua dapat Kau lakukan
Apa yang kelihatan mustahil bagiku
Itu sangat mungkin bagiMu

Refrein:
Disaatku tak berdaya, KuasaMu yang sempurna
Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata
Bukan karna kekuatan, Namun RohMu ya Tuhan
Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata.

Tak terbatas kuasaMu Tuhan
Semua dapat Kau lakukan
Apa yang kelihatan mustahil bagiku
Itu sangat mungkin bagiMu

Ending:
Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata.
Ketika ku percaya, Ketika ku berdoa
Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata.
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58. BESAR SETIA-MU

Besar SetiaMu
Allah Bapaku
Tiada pertukaran bayangan
Kasih setiaMu kekal s’lamanya
Besar setiaMu kepadaku

Refrein:
Besar setiaMu,besar setiaMu
Setiap hari kuli’at rahmatMu
Kasih setiaMu kekal s’lamanya
Besar setiaMu kepadaku
Besar setiaMu Allah Bapaku
Besar AnugrahMu melimpahlah
Takkan berkurang dan berubah
Besar setiaMu kepadaku

Great is Thy faithfulness
Oh…God my Father
There is no shadow of turning with Thee
Thou changes not Thy compassion
They fail not as thou has been
Thou forever will be

Refrein:
Great is Thy faithfulness
Great is Thy faithfulness
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me
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59. THE PRAYER

I pray you'll be our eyes, And watch us where we go
And help us to be wise, In times when we don't know

Let this be our prayer, As we go our way
Lead us to a place, Guide us with your Grace
To a place where we'll be safe, La luce che tu dai

I pray we'll find your light, Nel cuore restera
And hold it in our hearts, A ricordarci che
When stars go out each night
L'eterna stella sei, Nella mia preghiera
Let this be our prayer, Quanta fede c'e
When shadows fill our day, Lead us to a place
Guide us with your grace

Give us faith so we'll be safe.
Sogniamo un mondo senza piu violenza

Un mondo di giustizia e di speranza
Ognuno dia la mano al suo vicino
Simbolo di pace e di fraternita

La forza che ci dai, We ask that life be kind
E'il desiderio che, And watch us from above
Ognuno trovi amore
We hope each soul will find
Intorno e dentro a se, Another soul to love

Let this be our prayer, Let this be our prayer
Just like every child, Just like every child

Needs to find a place, Guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe
E la fede che, Hai acceso in noi
Sento che ci salvera
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60. JALAN TUHAN

Ada waktu di hidupku
Pencobaan berat menekan
Aku berseru mengapa ya Tuhan
Nyatakan kehendakMu

Refrein:
Pada Tuhan masa de-panku
Pada Tuhan ku s'rahkan hidupku
Nantikan Tuhan berkarya
Indah pada waktunya

Jalan Tuhan bukan jalanmu
Jangan bimbang ataupun ragu
Nantikan Tuhan jadikan semua
Indah pada waktunya

Hari esok tiada ku tahu
Namun tetap langkahku maju
Percaya Tuhan jadikan semua
Indah pada waktunya

61. TETAP CINTA YESUS

Ku mau cinta Yesus selamanya
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku
Ku tetap cinta Yesus selamanya

Refrein:
Ya Abba, Bapa, ini aku anakMu
Layakkanlah seluruh hidupku
Ya Abba, Bapa, ini aku anakMu
Pakailah sesuai dengan rencanaMu.
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62. HATI SEBAGAI HAMBA

Ku tak membawa apapun juga
Saat ku datang ke dunia
Ku tinggal semua pada akhirnya
Saat ku kembali ke surga

Refrein:
Inilah yang ku punya
Hati s’bagai hamba
Yang mau taat dan setia
padaMu Bapa

Kemanapun ku bawa
Hati yang menyembah
Dalam roh dan kebenaran
Sampai s’lamanya

Bridge:
Bagaimana ku membalas kasihMu
S’gala yang kupunya itu milikMu
Itu milikMu oh…

63. SEJAUH TIMUR DARI BARAT

Sejauh timur dari barat
Engkau membuang dosaku
Tiada Kau ingat lagi perlanggaranku
Jauh kedalam jubir laut
Kau melemparkan dosaku
Tiada Kau perhintungkan kesalahanku

Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan
Tak kau pandang hina hati yang hancur
Ku berterimakasih kepada-Mu ya Tuhan
Pengampunan yang Kau beri pulihkanku
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64. TAK TERSEMBUNYI KUASA ALLAH

Tak tersembunyi kuasa Allah
Kalau lain di tolong saya juga
tanganNya terbuka menunggulah
Tak tersembunyi kuasa Allah

English Version:
It is no secret what God can do
What He done for other He will do for you
With arms wide open He will pardon you
It is no secret what God can do.

65. BAPA YANG KEKAL

Kasih Yang Sempurna
Telah Kut'rima Dari-Mu
Bukan Kar'na Kebaikanku
Hanya Oleh Kasih Karunia-Mu
Kau Pulihkan Aku, Layakkanku
'Tuk Dapat Memanggil-Mu, Bapa

Refrein:
Saat Kumencari, Kumendapatkan
Kuketuk Pintu-Mu
Dan Kau Bukakan
S'bab Kau Bapaku
Bapa Yang Kekal

Tak Kan Kau Biarkan
Aku Melangkah Hanya Sendirian
Kau Selalu Ada Bagiku
S'bab Kau Bapaku
Bapa Yang Kekal



Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Yohanes 14:6
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