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PENGANTAR 
 
Dari bilik Komisi Liturgi dan Musik Gereja Toraja, kami menyapa 

segenap umat Tuhan di Gereja Toraja. Segala kemuliaan bagi Tuhan, 
Pemilik dan Kepala Gereja Toraja. Oleh kasih-Nya, tahun 2017 menjadi 
tahun penuh perayaan bagi Gereja Toraja, yang diperkenankan mencapai 
momentum penting, ulang tahun ke-70 tahun Gereja Toraja dan peringatan 
500 tahun Reformasi.  

Dalam rangka mengenang dan merayakan kasih Allah tersebut, 
serta dalam perarakan bersama dengan seluruh umat percaya di muka 
bumi, Komisi Liturgi dan Musik mempersembahkan Buku Panduan Tata 
Ibadah Hari Raya Gerejawi dalam dua siklus besar yaitu Siklus Paskah dan 
Siklus Natal. 

Tahun ini adalah tahun kedua penjemaatan pembaharuan Liturgi 
Gereja Toraja yang disahkan di SSA XXIV. Karena itu pulalah panduan ini 
disusun dengan mengacu pada buku Liturgi Gereja Toraja dalam bentuk 
kreasi yang masih sangat sederhana dan belum memaksimalkan 
kemampuan kreasi liturgi yang sebenarnya dimiliki oleh para penyusun 
panduan ini. Jadi kreasi yang ditampilkan masih bertaraf standar, untuk 
memudahkan jemaat untuk memahami dan menikmati bentuk dasar liturgi 
Gereja Toraja. Sekalipun demikian, kami tidak menutup kemungkinan 
bahwa daya kreasi rekan-rekan pelayan di jemaat, akan memperkaya 
sejumlah tata ibadah dalam panduan ini. 

KLM bersyukur kepada Tuhan, yang telah memberi talenta kepada 
15 pelayan Gereja Toraja, yang telah mencurahkan kreasinya melalui 
panduan ini. Kami tidak mencantumkan nama-nama tersebut dalam buku 
ini, untuk membiarkan karya-karya mereka menjadi persembahan kepada 
Tuhan, yang terlepas dari preferensi pribadi. Kami percaya, Tuhanlah 
mengenal hati mereka yang telah menyambut anugerah Tuhan melalui 
karya-karya, yang kami harap menjadi berkat bagi seluruh jemaat.  

Akhirnya, dengan kerendahan hati, kami memohon maaf jika 
Panduan Tata Ibadah ini masih sangat sederhana dan jauh dari harapan 
kita. Rekan-rekan pelayan di jemaat dapat mengembangkannya sesuai 
talenta masing-masing. Tetapi kami berharap Buku Panduan ini dapat 
menjadi referensi bagi para pelayan, dalam menghidupkan peribadatan di 
jemaat, untuk semakin Berakar dalam Kristus dan Berbuah Banyak di 
dalam Dunia. 

Rantepao, Akhir Oktober 2017 
Komisi Liturgi dan Musik Gereja Toraja 
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DAFTAR SINGKATAN 
 
 
 

PPA  = Pengantar/Pembawa Alkitab 

PF  = Pelayan Firman 

PL  = Pemandu Liturgi 

C  = Cantor 

S = Semua 

U = Umat 

L  = Lektor, Pembaca Alkitab 

An = Anak-anak 

Ot = Orang Tua 

Prp = Perempuan 

Lk = Laki-laki  

PC  = Pro-Cantor 

PPI  = Penerima/Penyambut Peserta Ibadah 

PNJ  = Pemusik/Pengiring Nyanyian Jemaat 

PW  = Pembaca Warta 

PP  = Pemimpin Persembahan, Pembawa Pundi 

CPI  = Counter Peserta Ibadah 

OM  = Operator Multimedia (Audio Visual) 

OS  = Operator Sound Sistem 
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 AKHIR KALENDER GEREJAWI 
 

 Kalender yang kita gunakan sehari-hari, awalnya dikenal dengan 
“Kalender Gregorian”, karena kalender itu disempurnakan oleh Gregorius 
pada abad ke-16. Sebelumnya, dari masa sebelum masehi, yang digunakan 
adalah Kalender Romawi Kuno yang terdiri dari 10 bulan, dengan bulan 
Maret sebagai tahun baru. Selanjutnya, Kaisar Julius Caesar, menambahkan 
dua bulan menjadi 12 bulan, dan mengubah penetapan awal tahun ke bulan 
Januari, berdasarkan kepercayaan Romawi kepada Dewa Janus yang 
dipercaya sebagai “dewa yang awal dan yang akhir”, dan digambarkan 
memiliki dua wajah yaitu di depan dan di belakang. Kalender inilah yang 
dikenal dengan Kalender Julian. 

Selanjutnya, pada masa kekaisaran Konstantinus yang adalah seorang 
Kristen, dasar penetapan bulan Januari sebagai awal tahun digeser oleh 
keyakinan bahwa Kristus-lah “yang awal dan yang akhir”, bukan Dewa 
Janus. Karena itulah,  kelahiran Kristus dijadikan sebagai patokan untuk 
mulai menghitung angka tahun berlakunya Kalender Julian. Sekitar abad ke 
16, Kalender Julian disempurnakan oleh Gregorius, sehingga berlakulah 
Kalender yang dinamakan Kalender Gregorian yang digunakan sampai 
sekarang.  

Dalam liturgi, dikenal Kalender Liturgi atau Kalender Gerejawi, tetapi 
tidak secara detail menghitung hari demi hari. Kalender Gerejawi hanya 
berfokus pada perayaan-perayaan yang terkait dengan Sejarah 
Keselamatan. Melalui Kalender gerejawi, rangkaian peristiwa-peristiwa 
dalam sejarah keselamatan, diperingati (anamnesis) dan dialami (mimesis) 
secara berkelanjutan. Kalender itu dimulai dengan minggu-minggu Adven 
sebagai pengharapan Mesianis, dilanjutkan masa Natal, Epifania, 
Transfigurasi, Prapaskah, Paskah, Kenaikan Yesus ke Sorga, Pentakosta, 
Minggu Trinitas, hingga penutupan tahun gerejawi pada minggu terakhir 
sebelum Adven 1, yang juga biasa di sebut “Minggu Kristus Raja”.  

Dalam minggu Akhir Kalender Gerejawi, penghayatan dan perayaan 
karya keselamatan akan memasuki siklus yang baru pada minggu Adven 1. 
Karena itulah, pada akhir tahun Gerejawi, jemaat diajak untuk menghayati 
dan merenungkan keagungan dan kebesaran kasih Allah selama setahun 
liturgi dan mengagungkan kekuasaan Tuhan yang mengatasi segala zaman. 
Dalam momen ini pula, dalam tradisi gereja, setiap orang atau keluarga 
mendapatkan kesempatan untuk memeringati cinta kasih dari keluarga-
keluarga yang telah meninggal dunia.  
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1. Akhir Tahun Gerejawi, 26 Nopember 2017 

TATA IBADAH AKHIR TAHUN GEREJAWI 
(MINGGU KRISTUS RAJA) 

MINGGU, 26 NOVEMBER 2017 
(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Putih) 

 
“Raja di Penghakiman Terakhir”  

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL: Saudara-saudara hari ini kita memasuki  akhir tahun gerejawi, 
yaitu minggu terakhir menurut tahun gerejawi, yang dimulai 
dari minggu Adven pada tahun lalu. Minggu depan, kita akan 
memasuki Minggu Adven, sekaligus menjadi awal Kalender 
Liturgi yang baru. 

 Minggu ini juga sering disebut Minggu Kristus Raja. Dalam 
momen ini, kita mengingat bahwa segalanya akan berakhir. 
Dunia akan berakhir, dan dengan sendirinya aktifitasnya akan 
berhenti. Manusia tidak abadi, sebab itu dia tidak kebal 
menghadapi masa akhir itu. Kehidupannya akan terhenti, 
perbuatan dan ucapannya akan berakhir. Pada saat yang sama, 
kita disadarkan bahwa kita pun akan berhenti dari kehidupan 
dunia ini dan akhirnya diperhadapkan pada penghakiman. 
Minggu ini juga kita jadikan sebagai moment untuk mengenang 
teladan dan cinta kasih saudara-saudara kita yang telah 
meninggal dunia sepanjang tahun ini. Tentu saja kita tidak akan 
mendoakan mereka karena mereka sudah dalam penguasaan 
Tuhan. Tetapi cinta kasih mereka, itulah yang kita syukuri.  

 Dalam tuntunan tema “Raja di Penghakiman terakhir”, mari 
menyembah Tuhan. 
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2. Prosesi  (Berdiri)  

J Menyanyikan  “Mari Semua, Mari Sembah Tuhan” (PKJ  20) 

- Anak-anak ikut prosesi dengan membawa benda yang dapat 
dibunyikan sambil menyanyikan lagu ini berulang-ulang. Setelah PF 
di Mimbar, jemaat diajak untuk menyanyi bersama. 

Anak SM Mari semua, mari sembah Tuhan  
                            Mari semua, mari sembah Tuhan  
   Mari semua mari sembah Tuhan  
   Mari sujud menyembah. 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

4   3    2   1  + 
J   A   -  min     A  -  min 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

S Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjjk.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
      Ha  - le-lu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 
 

5. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk)     

PF Ya Tuhan kami mengaku, bahwa kami sering tidak hidup 
menurut teladanMu, tidak bersikap murah hati, tidak lemah 
lembut, dan tidak rendah hati. 

 Engkau telah mengaruniakan keteladanan dan pengajaran 
kepada kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. 
Bahkan keteladanan pun telah Engkau tanamkan kepada kami 
melalui kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami yang 
seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kami mengaku bahwa 
kami sering mengabaikan keteladanan itu. 

J Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.  

PF  Kami mengaku bahwa kami sering menuruti pikiran kami, dan 
mengabaikan petunjuk dan bimbingan Kristus dalam 
mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, 
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usaha dan relasi kami. Kami sering mengabaikan Tuhan dalam 
rencana masa depan kami. 

J   Menyanyikan “Tuhanku, Bila Hati Kawanku” (KJ 467) 

Anak-anak/Pemuda 

Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku 
Dan kehendakku  jadi panduku, ampunilah 

Orang Tua 

Jikalau Tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, 
Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah 

Semua  

Dan hari ini aku bersembah  serta padamu aku berserah  
Berikanlah kasih Mu  mesra.  Amin.  Amin 
                    

PF Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah diteguhkan kembali: Ia telah melepaskan 
kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam 
kerajaan AnakNya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki 
penebusan, kita yaitu pengampunan dosa (Kolose 1:13-14). 

 

J Menyanyikan “Bila Kulihat Bintang Gemerlapan” (KJ 64: 2,3) 

Ya Tuhanku, pabila kurenungkan  
pemberianMu dalam Penebus, 
‘ku tertegun: bagiku dicurahkan  
oleh PutraMu darahNya kudus.  

Ref 
Maka jiwaku pun memujiMu:  
“Sungguh besar Kau, Allahku!” 
Maka jiwaku pun memujiMu:  
“Sungguh besar Kau, Allahku!” 

Pabila nanti Kristus memanggilku,  
sukacita amatlah besar, 
kar’na terkabullah yang kurindukan:  
melihat Dikau, Tuhanku akbar. Ref 

6. Petunjuk Hidup Baru   

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Hati-hatilah dan berjaga-
jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba. 
(Markus 13:33) 
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7. Bermazmur  

PL+J Membaca 95:1-7a  (Berbalasan) 

 Menyanyikan “Hormat Bagi Allah Bapa” (NR 3:1,2) 

Hormat bagi Allah Bapa hormat bagi AnakNya  
Hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya Yang Esa 
Haleluya, haleluya, ketiganya yang  Esa 
 

Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia 
Hormat bagi Raja G’reja di seluruh dunia 
Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. 

 

PELAYANAN FIRMAN  
 

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yehezkiel 34:11-16 

Lector 2:  Efesus 1:15-23 
 

J  Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
      Ha  -  lelu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 

PF  Injil Matius 25:31-46  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” NJNE 78 

z3x x x.x x x.xx x x.x x xx|c3 j3jj 5  6 5 |z3x x x.x x x.xx x x.x xx|c3 j3jj 5 6 5| 
Muane Puang,         tu kadamMi  Puang,                     tukadamMi 
 

3  j3j j 5 6  5|5 .  .  .  |3 j3j j 5 6  5|5 .  .  .| 
Baine Kurre sumanga’Puang!                Kurre sumanga’Puang! 

 

5  j5j j 6 a1  6 | z6x x x.x x c5  . + 
Muane Kurre  su-ma-nga’  Puang! 

 

3  j3j j 5 6  5 | z5x x x.x x c3  . + 
Baine Kurre  su - manga’  Puang! 

10. Khotbah  (Duduk) 

11. Saat Teduh 

Buatlah narasi saat teduh bersama keluarga dalam pengenangan 
terhadap anggota tang meninggal sepanjang tahun. 

12. Doa Bapa Kami 
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RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Pengakuan Gereja Toraja) (Berdiri) 

P Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja 
mengaku bahwa: 

J Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat 

P Keyakinan ini dijabarkan dalam Pengakuan Gereja Toraja 
bahwa: 

J Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan 
dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia 
bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. 

P+J Haleluya, Amin. 

14. Persembahan (Duduk) 

PL Biarlah kita menghadap wajahNya dengan nyanyian syukur, 
bersorak-sorak bagiNya dengan nyanyian syukur. Sebab 
TUHAN adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi 
segala Allah. Mazmur 95:2-3.  

(Jemaat dengan peserta ibadah yang lebih banyak dan menggunakan alat musik, 
lagu persembahan dapat diantarai interlude utuh satu bait, sehingga tidak perlu 

dinyanyikan berulang-ulang) 

J Menyanyikan “Mari, Puji Raja Sorga” (KJ. 288) 
 

Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah! DitebusNya 
Jiwa-raga, maka puji namaNya! Puji Dia, puji Dia, 
Puji Raja semesta! 
 

Puji Yang kekal rahmatNya bagi umat dalam aib, 
dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik. 
Puji Dia, puji Dia, yang setiaNya ajaib! 

 

Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu; 
tangan kasihNya menatang di tengah bahaya maut. 
Puji Dia, puji Dia, kasihNya seluas laut! 
 

Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, 
tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. 
Puji Dia, puji Dia, yang kekal kuasaNya! 

  

Sujudlah, hai bala sorga, abdi Allah terdekat; 
turut, bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. 
Puji Dia, puji Dia, Sumber kasih dan berkat! 
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15.  Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT   
    

16. Menyanyikan “Yang T’lah Menang” (KJ 263) (Berdiri) 
 

Yang t’lah menang disambut di Firdaus  
dan makan buah pohon Alhayat,  
Tak lagi ingat duka atau maut:  
Kristus yang hidup Tuhannya tetap.  
Ia alami nikmat Sorgawi dan merasai kasih kekal,  
dan merasai kasih kekal. 
 

Yang t’lah menang, namanya ‘kan tertulis  
di kitab kehidupan yang baka;  
ia pun tampil dalam jubah putih, 
mengaku: “Kau Tuhanku s’lamanya!”  
Dan dari Dia, ia terima tajuk mulia s’lamat kudus,  
tajuk mulia s’lamat kudus. 

 

Yang t’lah menang dib’ri tempat di sorga, 
takhta yang pantas jadi miliknya,  
habis berjuang di gelanggang dunia,  
di sisi Allah ia jayalah! 
Yang t’lah berlaga dalam percaya,  
dib’ri sejaht’ra habis perang, dib’ri sejaht’ra habis perang. 
 

17. Pengutusan  

PF Pergilah! Ingatlah  Firman Tuhan yang mengatakan  “Hati-
hatilah dan berjaga-jagalah! sebab kamu tidak tahu 
bilamanakah waktunya tiba. Pergunakan waktu yang Tuhan 
karuniakan dengan baik dan terimalah berkat Tuhan 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J  5  6’| 5  6’| z5x x c4 | 3 .+ 
A- min      a – min     a   -          min 
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19.  Menyanyikan “Bila Sangkakala Menggegap” (KJ 278) 

 
Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, 
fajar baru yang abadi merekah;  
bila nanti dibacakan nama orang tertebus, 
pada saat itu aku pun serta. 
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,  
bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. 
 
Dari pagi hingga malam, mari kita bekerja  
mewartakan kasih Tuhan yang mesra.  
Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, 
nun di rumah Tuhan aku pun serta. 
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,  
bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. 
 
 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan dibuka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utama, membawa Alkitab dengan posisi yang sama seperti 
saat berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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MAKNA MINGGU ADVEN 
 
Kata Adven berasal dari bahasa Latin adventus yang artinya 

“kedatangan”. Secara umum, minggu-minggu adven merupakan masa 
persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus, sesuai dengan 
penantian Mesias oleh Umat Israel yang terungkap dalam Perjanjian Lama, 
juga sehubungan dengan kedatanganNya pada akhir zaman. Jadi, dalam 
masa Adven, kita diberi kesempatan untuk masuk dalam pemaknaan ganda 
terhadap penantian kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah menyambut 
Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Krisus. Yang kedua 
adalah masa perenungan dan pengharapan kedatangan Kristus pada akhir 
zaman. 

Dalam Kalender Liturgi, Masa Adven merupakan awal tahun 
gerejawi. Tentu hal ini tidak berarti bahwa Gereja memiliki kalender 
sendiri, dan membedakan diri dengan Kalender yang umumnya dipakai di 
seluruh dunia. Penggunaan Kalender Liturgi atau Kalender Gerejawi, 
dikaitkan dengan pemaknaan peristiwa-peristiwa penting dalam 
perjalanan sejarah penyelamatan dari Allah. Jadi Minggu Adven 1, yang 
jatuh pada awal Desember, disebut sebagai awal Tahun Gerejawi, atau awal 
Kalender Liturgi, yang terdiri dari dua siklus besar yaitu Siklus Natal, yang 
berlangsung hingga minggu Transfigurasi sebagai penutupan Siklus Natal. 
Setelah itu diikuti siklus yang kedua yaitu Siklus Paskah yang dimulai dari 
Rabu Abu sampai Pentakosta.  

 

Untuk masa Adven, Gereja Toraja menggunakan simbol Lingkaran 
Adven yaitu lingkaran karangan daun cemara yang hijau (atau Kambunni’), 
dengan taburan warna merah dan empat lilin (tiga ungu dan satu merah 
muda). Lingkaran adalah simbol keabadian Tuhan yang abadi, tanpa awal 
dan akhir. Lilin adalah simbol cahaya Kristus, terang dunia. Lilin ungu 
adalah simbol  pertobatan, Lilin merah muda adalah simbol sukacita. 

 

Lilin-lilin Adven itu dinyalakan setiap minggu Adven. Adven I 
sebagai awal tahun Gerejawi, satu lilin ungu, Adven II dua lilin ungu, Adven 
III dua ungu dan satu merah muda (simbol sukacita di tengah pertobatan), 
Adven IV keempatnya dinyalakan dan pada malam Natal keempat lilin 
tersebut diganti dengan lilin-lilin putih pertanda Adven telah selesai. 
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2. Minggu Adven I 3 Desember 2017 

TATA IBADAH ADVEN I 
MINGGU, 03 DESEMBER 2017 
(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Kuning) 

 
“Terus Berjaga-jaga” 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

 

PL Setelah minggu yang lalu kita memeringati Minggu Kristus Raja 
sebagai akhir tahun gerejawi, hari ini kita memasuki tahun 
baru gerejawi, yang dimulai dengan Minggu Adven pertama. 
Dalam masa Adven ini, seluruh umat Kristen diberi 
kesempatan untuk merenungkan dan memaknai pengharapan 
kelahiran Mesias, yang telah dipenuhi dalam  peristiwa Natal 
Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga masa perenungan dan 
pengharapan kedatangan Kristus pada akhir zaman. 

Untuk itu, pada minggu Adven I ini, kita dituntun oleh tema 
“Terus Berjaga-jaga”. Hal ini mengingatkan kita agar tidak 
terbuai dan larut dalam kenikmatan dunia, berhadapan dengan 
perkembangan zaman. 

Dalam kerinduan terhadap kedatangan Mesias yang menolong 
kita dalam penantian ini,  mari melantunkan kidung: ”Kau yang 
lama dinantikan”.   

 

2. Prosesi  (Berdiri) 

- PF menyalakan lilin Adven I, satu lilin ungu, kemudian menerima 
Alkitab dari PPA. 
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J Menyanyikan “Kau yang Lama Dinantikan” (KJ 76:1-2) 

Kau yang lama dinantikan, Jurus’lamat, datanglah, 
agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela! 
UmatMu tetap Kau tuntun, Kau Harapan kami pun! 
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu. 
 
Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, 
agar kami kauajari kasih KerajaanMu. 
Pimpin kami oleh RohMu, hati pun perintahlah 
Dan beri kurban darahMu, b’rilah damai yang baka 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

5. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF: Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dalam kerendahan hati dan 
penuh penyesalan,  kami menghampiri Dikau dan memohon 
belas kasihMu. Kami sungguh menyesal dan malu atas 
perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang sering tidak 
memuliakan Dikau. Karena itu, ya Allah, di minggu pertama 
masa Adven ini, kami memohon kiranya Engkau berkenan 
mengampuni, memulihkan dan terus membaharui kami oleh 
Roh Kudus.   

J Menyanyikan “Di Muka Tuhan Yesus” (KJ.29:1-3) 

Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.    
  

Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku,  
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 

Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku;  
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 
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PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali:  “Sebab sesaat saja Ia 
murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati; sepanjang malam 
ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.” (Mazmur 30:6) 

J Menyanyikan “Ku Diberi Belas Kasihan” (KJ.39:1-3) 

Solo 

Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
tadi ‘ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh muliia! 
 

Perempuan 

Walau ‘ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah: 
darah PutraMu dicurahkan membasuh dosa dan cela. 

Semua 

Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu, 
Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu. 

Laki-laki 

Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu: 
hanya berkat pengasihanMu rukunlah aku dan Engkau. 

Semua 

‘Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu, 
‘ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu. 

 

6. Petunjuk Hidup Baru  

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: “Tetapi tentang hari atau 
saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di 
sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja." "Hati-hatilah 
dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah 
waktunya tiba”. (Markus 13:32-33) 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 80:1-8  

S Menyanyikan “Mazmur 80:1” 

2  j2j j 1  j2j 4 j5j j 4  3  2 0 6 j5j j 3  j5j j 4 j2j j 4 3 2 0 
Gem-ba- la  Is-ra-el de-ngar-lah, Penuntun  da- ri  pur-bakala 



16 
 

6  j!j j @  6  4  j5j j 5  6 0 6  j!j j @  6  4  j5j j 5  6 0 
Ki-ni  pun pim-pin u- mat- Mu Tam-pil-kan-lah  ku- a -  sa - Mu 

6  j!j j 7  j6j j 5 j.4 j.3 4 0 \7  5  6  j4j j 2  5  3  2 .+ 
Ki -ra- nya  wajah-Mu  ce-rah, Pu-  sa-ka - Mu  pu- lih-kan-lah. 

 

PELAYANAN FIRMAN 

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 64:1-9 

Lector 2:  1 Korintus 1:3-9 
 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 

PF  Injil Markus 13:24-37 (Berdiri) 

J Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

10. Khotbah  (Duduk) 

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman  (Berdiri) 

PF+J Mengucapkan 12 Pengakuan Iman Rasuli 

Menyanyikan “Ada yang tanya padaku” (PKJ 117)      

Ada yang tanya kepadaku.  
Siapa Yesus yang jadi junjunganku. 
Dia Jurus’lamat dan Tuhanku; 
artinya kub’ritahukan kepadamu: 
Dia segalanya bagi diriku: 
Dia segalanya dalam hidupku. 
Dia mati bagiku, aku jadi baru 
Dia ingin menjadi Jurus’lamatmu. 

14. Persembahan (Duduk) 

PL Kiranya diingat-Nya segala korban persembahanmu, dan 
disukai-Nya korban bakaranmu. Mazmur 20:4 
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J Menyanyikan “Aku Patut Bersyukur” (NJNE. 108) 

(Jemaat dengan peserta ibadah yang lebih banyak dan menggunakan alat 
musik, lagu persembahan dapat diantarai interlude utuh satu bait, sehingga 

tidak perlu dinyanyikan berulang-ulang) 

6  6  6  5  j3j j /1|2 .. /1  2|3  3  5  6  6  5|6 
A -  ku  pa- tut ber-syukur    pa-da Tu-han Ma-ha  pe-nga-sih. 
Jangan  ki-ra - nya  TUHAN, persemba-han Ka-in  ku- ti-ru, 
A -  jar- lah   a - ku  TUHAN,  se-per-ti  ke- tu- lu - san  Habel 

j6j jj !|@ @  j@j j !  j6jj 5|6..j2j  3|5  5  j6jj 5  j6j  !|!..0+ 
A - ku ba-wa persembahanku tanda syukurku ke-pa - daMu. 
Yg membawa persembahannya dan terpaksa sambil bersungut. 
Yg membawa persembahannya  dengan rela dan bergembira. 
 

15. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

16. Menyanyikan “Berkati dan Lindungi Kami” (NJNE. 124) (Berdiri) 
 

1  j.3  5  j5j 5  j5j 5|6  5 .0|3 j.5 6  j6j 6  j6j 6|! 6 .0| 
Ber-ka-ti dan lindungi kami,     tuntunlah jalan  hidup kami 

6 j.!  @  j@j @  j@j j @|# @ .0|# j.@ ! j!j ! j@j !|gj@j ! 6 .0| 
Engkaulah Allah yg berkuasa     Bimbinglah kami selamanya,  

! j.6  5  j5j 5  j6j 5|jgg6j 5 3 .0|z2x xj.c5 3  z2x xj3xj c2|1..0+ 
di   dalam damai sejahtra - Mu     A -      min, A   -     min. 

 

17. Pengutusan  

PF Pergilah: teruslah berjaga-jaga sebab tidak seorang pun yang 
tahu kedatangan Anak Manusia, supaya ketika Ia datang, Ia 
tidak mendapati kita sedang tertidur. Terimalah berkat dari 
Tuhan. 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J Amin. 
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19.  Menyanyikan  “Marilah, Marilah, Hai Saudara” (KJ. 338) 

 

Ref. Umat  

Marilah, marilah, hai saudara,  
menyebarkan terang dunia! 
 

PF Banyak orang kemalangan menderita,  
 diliputi kegelapan kemelut. Ref. 
 
 

C Ada juga yang digoda kemewahan,  
 tapi tidak mengenal bahagia. Ref. 
 

S Tuhan Allah mengasihi dunia ini,  
Yesus Kristus menerangi yang gelap. Ref. 
 
 
 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan di buka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utam, membawa Alkitab dengan posisi yang sama saat 
berprosesi.  

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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3. Minggu Adven II 10 Desember 2017 

TATA IBADAH ADVEN II 
MINGGU, 10 DESEMBER 2017 
(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Kuning) 

 
“Menyongsong Karya Penyelamatan Allah” 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat. 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56). 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Saat ini, kita memasuki minggu Adven kedua, yang di dalamnya 
kita diberi kesempatan untuk memaknai penantian kita kepada 
Yesus Kristus, baik penantian untuk merayakan hari kelahiran-
Nya, maupun penantian untuk menyongsong kedatanganNya 
pada akhir zaman. 

 Kita percaya bahwa Allah kita ialah Allah yang terus bekerja 
atau berkarya. Bahkan Dia terus bekerja untuk mendatangkan 
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karya agung dari 
Tuhan ialah ketika mendatangkan keselamatan bagi dunia ini 
di dalam Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal. Karena itu, kita 
memasuki minggu Adven II ini dengan tema: “Menyongsong 
Karya Penyelamatan Allah”. Marilah kita menyembah Dia : 

2. Prosesi (Berdiri) 

- PF menyalakan lilin Adven II, dua lilin ungu, kemudian menerima 
Alkitab dari PPA. 

J Menyanyikan  “Kita Masuk RumahNya” (PKJ 13) 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah  
kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. 
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Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 
 
 

Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 

3. Votum 

PF Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus. 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -             min,        A   -  min,  A        -       min. 

4. Salam 

PF Salam kasih kepada kamu semua. Suka cita dari Tuhan 
memenuhi hidup kamu dalam penantian menyongsong karya 
penyelamatanNya. 

J Memenuhi hidupmu juga. 
 

5. Bermazmur (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 85:8-14 (Berbalasan) 

S Menyanyikan Mazmur 85:3,4 

t  jtj j t  y  1  juj j 1  3  2  1 0 
  Firman Al-   lah- ku     i – ngin  ku-de-ngar 
  Kasih   dan    ta – at     a – kan  ber-te-  mu 

1  j1j j u  j1j j 2  j3j j 2  1  u  y 0 
  Bukan-kah  mak-na-nya  se-  jah – te -  ra 
  A -  dil  dan makmur pun mes-ra    pe-nuh 

1  jyj j u  t  y  juj j 2  j.1  .ju  1 0 
  Ke-pa - da     u – mat  penga-      sih -   an-Nya 
  Ta-wa-kal   tum-buh da-  ri         du  -  ni -   a 

T   j1j j 2  3  2  j1j j u  jyj j y  t 0 
  A-  sal-kan  ja-ngan murtad se- ge- ra! 
  Dan da- ri     la- ngit   da-tang kur- ni -   a 
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T   jyj j u  1  t  j1j j u  j1j j 2  3 0 
  Damai  sor- ga-wi  nam-pak di  de -pan 
  Ke-bai-kan  Tu-han lim-pah  di-be - ri 

3  j5j j 4  3  2  j1j j 4  3  2  1 0 
  Ba- gi  yang  pa -da  Di - a   ber- ke- nan 
  Berha- sil-  lah se - lu-  ruh  ne - ge- ri 

1  2  3  j1j j 1  j4j j 3  1  2  3 0 
  Hingga  se- ma- rak ke- mu- lia- an- Nya 
  Ke-  a-  di - lan  pe- rin- tis   ja-  lan-Nya 

3   j2j j 2  1  y  juj j 1  jyj j y  t . + 
  Tinggal  di    bu-  mi un- tuk  s’la-ma- nya 
  Ja -  lur   je-   jakNya ja-  lan  u-  mat-Nya 
 

6. Perintah Mengasihi (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Firman Tuhan tentang perintah untuk saling 
mengasihi: “Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah 
yang jahat dan lakukanlah yang baik.  Hendaklah kamu saling 
mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam 
memberi hormat.” (Roma 12:9-10) 

J Menyanyikan “Nang Tangpada Melona” (Mazmur Etnik 133) 

j0j jk5kj 5  j6j j 5 | 3 j.j 2   j1j jk.k 2  J1J J y | t  jiyj jtj e    
1.  E  ta    Ti -ro  -  mi   tang  pa -  da   ia    ma  -  e  -  lo   -          
2.  Ia -tu  ian -  na  to   sang- tin  - ti    min-na’  ma - bal   -           
3.  Inang  ten -  to  am-bun  song-lo’   da - o-    mai  Her  -     

    JtJj j’ j j t  jyj j 1 | 2 j.j 1    j2j jk.k 1  Jkz2xkJ ck1k kz2xk c5 | 3 .     
1.    na,     sia   len-du’     to - ngan     ia      ma - la’ - bi’   -    na.   
2.    lo,      ma’-ba - u     pang - den    man- du   di  -  u    -    duk.  
3. mon,   ‘nda - mo’- i    min - tu’      bun - tun-na     Si   -    on.  

   J0J jk5kJ 5  j6j j 5 | 3 j.j 2   j1j jk.k 2  j1j j y | t  jiyj jtj e    
1.     Ke-un- no’- ko’i   min -  tu’  tu   to  sang- si  -   u  -  lu   -              
2.     Lo-long la -  ko dang-go’ -  na    to - mi – na - wa    Ha  -    
3.     Tu-be-  lan – na  in -   de -   to      na  - na -  i     tu    Pu  -  
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  JtJj j’j j j t  jyj j 1 | 2  j.j 1  j2j k.k 1  jkzyXK CKtK gKyK 1| d1 . +  
1.  ran,       sia ‘ni - sung  um -   pa- mi - sa’   i   -   na   -   ya.  
2.  run,       ti – tan- tan   rok -   ko   ba - yu   lam ba’  -    na.  
3.  ang,     ‘mpasong-lo’  rong - ko’  sa - e      la  -  ko   -   na. 
 

7. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus 
untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin 
menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. 
FirmanNya mengatakan: Jika kita berkata bahwa kita tidak 
berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran 
tidak ada di dalam kita (1 Yoh. 1:8). Karena itu, marilah kita 
mengaku dosa: 

PL  Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadaMu 
untuk mengaku dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di 
hadapanMu, ya Tuhan. Engkau mengetahui segala pelanggaran-
pelanggaran kami yang melawan kehendakMu. Sungguh, kami 
tidak layak menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dan 
mengambil bagian dalam perarakan umat yang menanti 
kedatanganMu. Dalam pengasihanMu, kami mohon: 

J Ampunilah kami yang berdosa ini, sehingga kami layak 
menyongsong karyaMu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kami. 

 Menyanyikan “Ya Allah Bapa” (KJ 23) 

Solo 

Ya Allah Bapa di sorga mahatinggi,  
puji sembah dan syukur bagiMu. 
Mahabesar, mulia namaMu  
dan kuasaMu kekal selamanya. 

 Semua 

Aku berlutut dan dosa kupanjatkan,  
‘ku bertelut memohon rahmatMu; 
ampunilah segala dosaku  
dan limpahkanlah berkat anugerah. 
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Semua 

Aku naikkan puji dan doa ini  
demi nama Tuhanku Penebus, 
Putra kekal, abadi dan kudus,  
Jurus’lamat dan Raja semesta. 
 

PF  Dengarkanlah berita anugerah dari Allah: “Seperti seorang 
gembala Ia menggembalakan kawanan ternak-Nya dan 
menghimpunkannya dengan tangan-Nya; anak-anak domba 
dipangku-Nya, induk-induk domba dituntun-Nya dengan hati-
hati.” (Yesaya 40:11) 

J Menyanyikan “Puji Tuhan, Haleluya ” (KJ 391:1,2) 

Ref. Umat 

Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya, 
kini dan selamanya! Amin. 

 

Laki-laki 

Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah? 
Tuhanmu berkuasa di atas dunia! Ref. 

 

Perempuan 

Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. 
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh! Ref.  

RESPONS JEMAAT  

8. Persembahan 

PL “Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup 
untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat 
kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang 
karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.” (1 Petrus 2:5) 

J Menyanyikan “Ucap Syukur pada Tuhan” (PKJ 149) 

(Jemaat dengan peserta ibadah yang lebih banyak dan menggunakan alat 
musik, lagu persembahan dapat diantarai interlude utuh satu bait, sehingga 

tidak perlu dinyanyikan berulang-ulang) 

Cantor 

Ucap syukur pada Tuhan  
karena kita dis’lamatkan olehNya 

Semua 

Senandungkan lagu baru,  
senandungkan lagu baru bagiNya. 
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Laki-laki 

Nyanyikanlah dengan riang 
kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah. 

Semua 

Senandungkanlah lagu baru, 
senandungkanlah lagu baru bagiNya. 

Semua 

Muliakan nama Tuhan,  
kar’na kuasanya abadi, muliakan. 
Senandungkanlah lagu baru, 
senandungkanlah lagu baru bagiNya. 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyikan “Terbitlah Bintang Timur” (KJ 83) 

 

Terbitlah bintang timur dan fajar merekah 
Menyambut Sang Penghibur, Harapan dunia. 
 
Gelap sedang berlalu, pun malam yang sedih; 
Cahaya siang baru semakin berseri. 
 
Yang diam menderita di bayang maut kelam, 
Mendapat sukacita di fajar yang terang. 
 
Penghalau malam itu, Sang Surya yang cerah, 
Yaitu Yesus Kristus-kekal cahayaNya! 

 

PELAYANAN FIRMAN 
 
 

9. Doa Pembacaan Alkitab 

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:   Yesaya 40:1-11 (Bahan Utama) 

Lector 2:  2 Petrus 3 : 8-15a 
 

J  Menyanyikan “Haleluya” KJ 473b 

       J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,        ha-le - lu      -          ya! 
 

PF  Injil Markus 1:1-8  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 
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11. Khotbah  (Duduk)  

12. Saat Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 
 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: ”Allahku dengan kasih 
setia-Nya akan menyongsong aku; Allah akan membuat aku 
memandang rendah seteru-seteruku.” (Mazmur 59:11) 

 

16. Menyanyikan “Kudaki Jalan Mulia” (KJ 400) (Berdiri) 
 

Paduan Suara 
Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah: 
“Ke tempat tinggi dan teguh,  
Tuhan, mantapkan langkahku!” 

 

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

 

Semua 
Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap 
Rinduanku, tujuanku: tempat yang tinggi dan teguh. 
 
‘Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar; 
Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. 
 

17. Pengutusan 

PF Pergilah. Jalanilah hidupmu untuk menyambut karya 
penyelamatan Allah. Biarlah berkat Allah memenuhi hidupmu: 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 
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J Menyanyikan ”Amin” (KJ 478b) 

3 2 | 1 s7 | sz6x x2x x|x x1c s7 | 1 . + 
Amin,    Amin,      A             -           min. 
 

19. Menyanyikan “Kasih Tuhan Mengiringimu” (PKJ 180)  

  
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapNya melindungimu. 
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu; 
majulah dalam t’rang kasihNya. 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan dibuka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utama, membawa Alkitab dengan posisi yang sama seperti 
saat berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF.  
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4. Minggu Adven III 17 Desember 2017 

TATA IBADAH  ADVEN  III 
MINGGU, 17 DESEMBER 2017 
(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Kuning) 

 
“Utusan  Tuhan” 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

 

PL Selamat pagi selamat hari Minggu. Minggu ini kita memasuki 
minggu Adven ke III. Dalam masa Adven ketiga ini, kita akan 
merenungkan Firman Tuhan dalam sorotan Tema “Utusan 
Tuhan”. Bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani kita 
dipanggil dalam penghayatan bahwa sebagai utusan Tuhan kita 
seharusnya melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia yang 
mengutus kita. Siapkanlah kehidupan kita untuk menikmati 
perjumpaan dengan Tuhan dalam kerinduan menyambut 
kedatangan-Nya: 

2. Prosesi  (Berdiri) 

- PF menyalakan lilin Adven III, dua lilin ungu dan lilin merah muda, 
kemudian menerima Alkitab dari PPA. 

J Menyanyikan “Ya Yesus Dikau Kurindukan” (KJ. 84:1,3) 
  

Ya Yesus Dikau kurindukan lipurkan lara batinku 
Seluruh hatiku terbuka, menyambut kedatanganMu 
Bahagia terang Sorgawi Engkau harapan dunia.  
Terbitlah Surya Mahakasih dan jiwaku terangilah. 
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Puaskanlah ya Juruslamat, seluruh kerinduanku 
Dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagiMu 
Hendak padaMu kuabdikan peranku di dunia 
Cemas dan duka Kau singkirkan Ya Yesus mari masuklah. 

3. Votum 

PF Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,  dan 
dari Tuhan Yesus  Kristus menyertai kamu. 

J Menyertaimu juga. 
 

5. Bermazmur (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 126:1- 6  

S Menyanyikan “Mazmur 126” 

1  juj j 1  j2jj j 3 j.j 2 j.j /1  2 0 2  3  4 j2jj 2  j3j 4  5 0 
 Ke-ti  - ka   Si - on  yang     re-bah  Pu-lih kem-ba-li  ko-ta - nya 

 5  j4j j 4  j5j j 2  4  3  2 0 2  j1j j 2  jyj j 1  u  y  t 0 
 Ma-ka bak mimpi tak  ter-pri    Ta-wa menggan-ti- kan  se- dih. 

 t  j2j j 2 jyj j u j1j j 2  u y 0 T  j2j j 2 jyj j u  j1j j 2 u y 0 
 Se-pu- tar bu-mi di-se- ru-kan, Be-sar-lah per-bu-a -tan Tu-han. 

 2  j3j j 3 j1j j 1  4  3  2 0 2  j2j j 3  j1j j 2  u  y  t .+ 
 O-leh  ber-kat ka-ru-ni -  a      Ber-su- ka -  ci -   ta   u - mat-Nya, 

6. Perintah Mengasihi 

PF Membaca  1 Yohanes 4 : 7- 11 (Berbalasan) 

J Menyanyikan “Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi” (PKJ. 128) 

Cantor 

Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. 
Lebar, panjang, tinggi, dalam tak terp’ri 
Walau melampaui akal kita yang fana 
Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. 
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Jemaat 

Iman dan harapan kasih yang benar, 
Dari ketiganya kasih terbesar 
Kasih itu sabar ia suka memberi 
Tak megahkan diri dan mengenal dengki. 

Semua 

B’rikanlah ya Tuhan iman yang teguh 
Pengharapan sungguh kasih yang penuh 
Dan yang terutama kasih Tuhan tercermin 
Dalam hidup kami senantiasa berseri. 

7. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Memimpin Doa pengakuan dan memohon pengampunan   

J Menyanyikan “Tuhanku Bila Hati Kawanku” (KJ. 467) 

Tuhanku bila hati kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, 
Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. 
  

Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, 
Pikiran dan tutuku bercela, ampunilah 
 

Dan hari ini aku bersembah, serta padaMu, Bapa, berserah 
Berikan daku kasihMu mesra  Amin, amin. 
 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: Tuhan tidak lalai 
menepati janjiNya, sekalipun ada orang yang menganggapnya 
sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar  terhadap kamu, karena Ia 
menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 
supaya semua orang berbalik dan bertobat. (2 Petrus 3 : 9) 

J Menyanyikan “Tinggalkan Dosamu” (NJNE 12) 

Tinggalkan dosamu, datang pada Tuhan. 
Dia yang setia menantimu s’lalu. 
Ia t’lah tersalib menanggung sengsara. 
Datanglah padaNya Dia Penebusmu. 

8. Persembahan 

PL Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku 
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan 
yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati (Roma 

12:1) 
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J Menyanyikan “Aku Melangkah Ke Rumah Tuhan”  (PKJ 145) 

    4  j5j j 7  !  j7j j !|7  j5j j 4  5 .’| 
 Cantor : A -  ku  me- lang-kah  ke Rumah  Tu-han  
 Jemaat : A -  ku   se -  rah-kan  ha-sil   kar-ya -  ku, 
 Semua : A -   ku  ber-   lu-  tut    di-ha-da- pan - Mu 

       4  j5j j 4  3  j1j j 3|4  jz3xj xj c1  3 .’| 
  Da-lam    i -    ri-ngan   u-mat Kris  -    tus 
     Har-ta    te -  na -  ga, ser-ta    wak   -    tu 
  A -   ku   se -  rahkan   ji-wa    ra   -        ga 

4  j5j j 7  !  j7j j !|#  j!j j 7  5 .’| 
Ku mensyu-ku -  ri   berkat rah-mat-Mu  
Da-ri      ta-nganMu    ju- a     a -  sal- nya, 
Karna Engkau menebus hidupku 

5   j4j j 3   1  j3j j 4|5  jz5xj jx c4  3 ._ 
yang sungguh  ba-nyak ke-pa- da  -         ku. 
Ba -   gi    ke  -  mu-  lia- an Mu  Ba  -        pa 
U -   tus-  lah      a-    ku   ja- di    sak  -       si. 
 

 Ref. j5j j 5  j5j j 7  !  j7j j 5|4  j3j j 4  5 .’| 

   A – ku  bersyu- kur  ke-  pa-da- Mu  Tu- han  

   j4j j 4  j5j j 4  3  j3j j 1| 4  jz3xjx xj c1  3 .’| 
   A – tas  ber-kat- Mu yang Kau lim-pah  -   kan 

   j5j j 5  j5j j 7  !  j!j j #|!  j7j j 5  4 .’| 
    A-  ku  bersyu-  kur  ke-   pa-da-Mu  Tu - han 

   j4j j 4  j5j j 4  3  j1j j 3| 4  jz5xj xj c4  3 .+ 
   A - tas   ka- sih-Mu yang Kau cu- rah    -    kan, 
 

MG Doa Persembahan  

J Menyanyikan “PadaMu Tuhan dan Allahku” (KJ 367:1) 

PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku: 
dariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu ‘ku teduh. 
Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan. 
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PELAYANAN FIRMAN 

9. Doa Pembacaan Alkitab  

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya. 61 : 1- 4 

Lector 2:  1 Tesalonika 5 : 16- 24 

J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

  

PF  Injil Yohanes 1 : 6- 8  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

z3x x x.x x x.xx x x.x x xx|c3 j3jj 5  6 5 |z3x x x.x x x.xx x x.x xx|c3 j3jj 5 6 5| 
Muane Puang,         tu kadamMi  Puang,                     tukadamMi 
 

3  j3j j 5 6  5|5 .  .  .  |3 j3j j 5 6  5|5 .  .  .| 
Baine Kurre sumanga’Puang!                Kurre sumanga’Puang! 

 

5  j5j j 6 a1  6 | z6x x x.x x c5  . + 
Muane Kurre  su-ma-nga’  Puang! 

 

3  j3j j 5 6  5 | z5x x x.x x c3  . + 
Baine Kurre  su - manga’  Puang! 

11. Khotbah  (Duduk)  

12. Saat Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: “Karena tentang Dia ada 
tertulis lihatlah Aku menyuruh utusanKu, mendahului Engkau 
Ia akan mempersiapkan jalanMu dihadapanMu. (Lukas 7:27) 

J Menyanyikan “Ku Utus Kau” (PKJ. 182) 

 PF  Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih  
   berkarya trus dengan hati teguh.  
   Meski dihina dan menanggung duka. 
   Ku utus kau mengabdi bagiKu. 
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 Lk  Ku utus kau membalut yang terluka, 
   menolong jiwa sarat berkeluh.  
   Menanggung susah dan derita dunia 
   Ku utus kau berkorban bagiKu. 
 Pr  Ku utus kau kepada yang tersisih, 
   karna hatinya dirundung sendu.  
   Sebatang kara tanpa handai taulan. 
   Ku utus kau membagi kasihKu. 
 Semua  
   Ku utus kau mencari sasamamu,  
   yang hatinya tegar terbelenggu, 
   ’tuk menyelami karya di calvari 
   Ku utus kau mengiring langkahku. 
 PF  Karna Bapa mengutusKu, Ku utus kau. 

16. Pengutusan 

PF Pergilah. Lakukanlah tugas yang dipercayakan Yesus kepada 
kita sebagai utusanNya yakni memberitakan kabar sukacita 
kepada semua orang. 

17. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J 5  6  5  6  5  4  3 

 A - min    A - min    A  -   min 

18. Menyanyikan “Tuhan Mengutus Kita” (PKJ. 185) 

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia,  
bawa pelita kepada yang gelap 
Meski dihina serta dilanda duka  
harus melayani dengan sepenuh 
Dengan senang- dengan senang  
marilah kita melayani umatNya 
Dengan senang- dengan senang  
berarti kita memuliakan namaNya. 
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5. Minggu Adven IV (Pekan Keluarga) 24 Desember 2017 

TATA IBADAH MINGGU ADVEN IV  
MINGGU, 24 DESEMBER 2017 

(PEMBUKAAN PEKAN KELUARGA) 
 (Berdasarkan Liturgi 1, Stola Kuning) 

 

“Pertolongan Tuhan                                                
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

-  Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Selamat berjumpa dalam minggu Adven Keempat ini. Dalam 
minggu ini perasaan kita semakin kuat untuk merayakan Natal-
hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.  Dalam minggu ini kita 
juga sejenak diajak untuk merenungkan dan menghayati 
pengharapan akan kedatangan Yesus kembali. 

 Hari Minggu ini juga menjadi pembukaan Pekan Keluarga 
Gereja Toraja. Minggu ini adalah kesempatan terbaik bagi kita 
untuk mempererat ikatan keluarga, untuk duduk bersama 
menikmati cinta kasih Tuhan dalam rumah tangga kita masing-
masing, atau berkumpul bersama sebagai keluarga besar dan 
merayakan Natal bersama. Majelis Gereja telah menyediakan 
Tata Ibadah dan bahan renungan untuk Pekan Keluarga. 

 Dengan dijiwai tema ibadah “Pertolongan Tuhan” kita akan 
merenungkan dan mengambil komitmen baru terhadap 
keluarga kita masing-masing.   

2. Prosesi  (Berdiri) 

- PF menyalakan lilin Adven IV, tiga lilin ungu dan satu lilin merah 
muda, kemudian menerima Alkitab dari PPA. 
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J Menyanyikan “Kusongsong Bagaimana” (KJ 85) 

(Solo) 
Kusongsong bagaimana, ya Yesus datang-Mu?  
Engkau Terang buana, kau Surya Hidupku. 
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku, 
supaya kuyakini tujuan janjiMu. 

 

(Semua) 
Betapa Kau berkorban hendak menghiburku 
di kala ‘ku di jurang sengsara kemelut. 
Kau datang, Juruslamat, dengan sejahtera:  
Keluh-kesahku tamat dan hatiku cerah. 

3.  Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

4   3    2   1  + 
J   A   -  min     A  -  min 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. 

 J Salam bagimu juga. 

S Menyanyikan Refrein “Dari Pulau dan Benua” (NR 38:1-3) 

Gloria muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.  
Gloria muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.  

5. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF  Tuhan. kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kebaikan dan 
cinta kasihMu. Engkaulah yang mengenal hati, jalan pikiran dan 
perbuatan kami.  Hari ini kami sangat berbahagia oleh karena 
kami diberi waktu berkumpul bersama dengan keluarga 
menghayati makna kadatangan-Mu, baik sebagai jemaat 
maupun dalam keluarga kami masing-masing. Namun kami 
menyadari keberadaan kami di hadapan-Mu. 

Ot Tuhan, sebagai orang tua, kami mengaku dihadapan-Mu bahwa 
kami sering melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami 
gagal mencerminkan cahaya kasih-Mu dalam keluarga kami, 
gagal membawa keluarga kami lebih dekat dengan Engkau, 
bahkan kami lalai mendidik anak-anak kami menjadi anak-
anak yang takut akan Tuhan dan santun kepada siapapun. 
Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami. 
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An Tuhan...sebagai anak dalam keluarga kami mengaku bahwa  
kami sering mengabaikan ajaran orang tua kami, menyalah 
gunakan pengorbanan, cinta kasih dan kepercayaan mereka 
kepada kami. Kami lalai akan firman-Mu.Tuhan ampuni kami. 
Kristus ampuni kami. 

J Menyanyikan “Kapa’rannuangku” (NJNE 11)  

(Solo) 
Lan te katuoangku, lan sussa sia manaman,  
tontong bangna’i tumengka, lumingka tang melayo. 
Pa tangkuissan tu kupatu, tu’tunna kalingkangku 
la tumbami katuoangku, mindamo la kurannuan. 

(Semua) 
Bu’tumi lan penaangku, tu lalan katonganan. 
Ku mangando lako Puang: pagarri’ tu salaku. 
Katuoangku la kusorong, rokko lima kuasam-Mi. 
Yesumo tu Pela’bakku, oto’ kapa’rannuangku. 
 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “Selamat! Selamatlah 
engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada 
padamu” (1 Samuel 25:6b). 

J Menyanyikan “Di Kala Hidupku” (PKJ. 232) 

Di kala hidupku tent’ram dan senang,  
dan walau derita penuh, 
Engkau mengajarku bersaksi tegas: 
“S’lamatlah, s’lamatlah jiwaku!” 

Ref. 
S’lamatlah jiwaku, s’lamatlah, s’lamatlah jiwaku. 

 

Kendati derita terus menekan 
dan Iblis geram menyerbu; 
Tuhan menebusku dengan darahNya: 
S’lamatlah, s’lamatlah jiwaku! Ref. 
 

Betapa bahagia, betapa senang: 
lenyap segenap dosaku, 
dipaku disalib, jeratku lepas: 
S’lamatlah, s’lamatlah jiwaku! Ref. 
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6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru:    

 Tetapi aku, aku, berdoa kepadaMu, ya Tuhan, pada waktu 
Engkau berkenan, ya Allah; demi kasih setiaMu yang besar 
jawablah aku dengan pertolonganMu yang setia! Mazmur 69:14 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 89:19-26  (Berbalasan) 

J Menyanyikan “Kasih Setia Tuhan” (Mamur 89:1, 8) 

(Cantor) 
Kasih setia Tuhan kunyanyikanlah:  
setia-Mu teguh selama-lamanya!  
Sabda-Mu: “Ku berjanji pada Daud hambaku:  
Turun temurun t’rus Kubangunlah takhtamu.  
Langit pun bersyukur, umat  kudus-Mu juga:  
tiada yang setara Tuhan dalam sorga. 

 

(Semua) 
Tetapi perjanjian Tuhan tak pernah 
dijauhkan-Nya dari raja umat-Nya. 
Allah takkan melanggar kesetiaan-Ny; 
Sumpah-Nya pada Daud berlaku selamanya. 
Takhtamu ‘kan tetap ibarat matahari 
dan bulan yang Kubuat saksi yang lestari.  
 

PELAYANAN FIRMAN  

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  2 Samuel 1:7-11,16 

Lector 2:  Roma 16:25-27 

J  Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
      Ha  -  lelu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 
  

PF  Injil Matius 18:15-20   (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJN 78) 

10. Khotbah  (Duduk)  

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 
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RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Berdiri) 

PF+J Mengucapkan Pengakuan Athanasius 

J Menyanyikan “Muliakan Allah Bapa” (KJ. 242) 
 

Muliakanlah Allah Bapa, muliakan Putr’aNya,  
muliakan Roh Penghibur, Ketianya Yang Esa!  
Haleluya, puji Dia Kini dan selamanya! 
 

Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus, 
yang membuat kita waris KerajaanNya terus. 
Haleluya, puji Dia, Anakdomba yang kudus! 
 

Muliakan Raja sorga, Raja G’reja yang esa, 
Raja bangsa-bangsa dunia; langit-bumi nyanyilah! 
Haleluya, puji Dia, Raja Mahamulia! 
 

Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. 
Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaanNya. 
Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta! 

14. Persembahan (Duduk) 

PL  Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, 
berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku takkan mengutuk 
bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan 
hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan 
Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur 
dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan 
malam. (Kejadian 8:21-22) 

J Menyanyikan "Aku Bersyukur Pada-Mu” (NJNE 105) 

 
Aku bersyukur padaMu dengan hati yang tulus,  
Aku ingin memberikan persembahan padaMu 
Ku berharap Tuhan t’rima semua yang aku b’ri 
Landasan syukur ku ini kar’na kasih sayangMu. 
 
T’rimalah persembahanku yang kub’rikan padaMu 
Semoga berbau harum dihadapanMu Yesus 
Tanda syukur aku b’rikan, sebagai anak Tuhan. 
Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. 
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15. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT     
  

16. Menyanyikan “Alangkah Indahnya” (NJNE 126) (Berdiri) 

j6j 6  j6j j 5 j6j 5  j3j j 5 | j6j 6  j6j j 5 j6j 5  
Alangkah indahnya ke-hi  - dupan yang dii-kat 
Kami  ba -ha-gi-a   dan  te  - tap di - da-lam Tuhan 

j3j j 5|4  j.4 5  jg7j 5|6 ...| 
O-  leh ka-   sihMu Tu -  han. 
Bergandengan  se - la  -   lu 

j2j 2 j2j 3 j2j 1  jyj j 1|j2j 2 j2j 3 j2j 1 
Kami di-ku-atkan me-ngarungi kehidupan 
A-jar kami  a-gar   se-  lamanya bersekutu 

jyj j t| y j.y  1  jgtj y|y ..0+ 
Da-lam du-  n a yang re -    sah. 
Da-lam ka-  sih -Mu  Tu -    han. 
 

17. Pengutusan  

PF Pergilah: Beritakanlah Firman Tuhan, hiduplah sebagaimana 
layaknya sebuah keluarga Allah, andalkanlah kuasa dan 
pertolongan Tuhan dalam hidup kamu. 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

19. Nyanyian Syukur : “Putri Sion, Nyanyilah” (KJ  91) 

 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t’rimalah! 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
 
Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! 
Dirikanlah takhtaMu mahatinggi, mulia. 
Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! 
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MAKNA NATAL 
 
Kata Natal berasal bahasa Latin Dies Natalis (artinya Hari Lahir) 

yang disadur ke bahasa Indonesia melalui bahasa Portugis: Natal yang 
artinya kelahiran. Dasar bagi kita untuk merayakan natal adalah peristiwa 
pada malam kelahiran Yesus Kristus, ketika para Malaikat di sorga 
mengumandangkan pujian: Solideo Gloria; dan para gembala memuliakan 
Allah dalam perjumpaannya dengan Kristus; serta kedatangan para majus. 
Namun perayaan itu tidak dilanjutkan jemaat mula-mula karena hidup 
kerohanian mereka terarah pada kebangkitan Yesus. Perayaan Natal 
barulah dilaksanakan kembali pada abad ketiga (221) oleh Sextus Julius 
Africanus dengan penetapan tanggal 25 Desember, dan diterima secara 
luas pada abad ke-5 sebagai sebuah penegasan mengenai Kristus sebagai 
Juruselamat dunia, menghadapi maraknya penyembahan kepada dewa 
Matahari pada masa itu.  

Natal adalah peristiwa besar, ketika Tuhan melawat umatNya 
melalui Firman Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Manusia. Hal ini 
dinyatakan oleh Injil Yohanes 1:1-2,14 “Pada mulanya adalah Firman; 
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia 
pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi 
manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, 
yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, 
penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus adalah Firman Allah 
yang menjadi Manusia. Hal ini juga senada dengan kesaksian dalam Ibrani 
1:1-4 “Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai 
cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, 
maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan 
perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak 
menerima segala yang ada. 
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6. Pekan Keluarga/Natal Keluarga 24 Desember 2017 

TATA IBADAH PEKAN KELUARGA 
 DAN NATAL KELUARGA 
(25-31 DESEMBER 2017) 

(Berdasarkan Tata Ibadah Keluarga) 
 

“Menikmati Berkat Tuhan dalam Perjumpaan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Ibadah dalam pekan keluarga ini, dimaksudkan untuk memberi 
kesempatan kepada setiap keluarga untuk saling mengunjungi satu 
dengan yang lain. Diharapkan bahwa momen perjumpaan ini dapat 
menjadi kesempatan untuk mempererat ikatan kasih kekeluargaan, 
dan merayakan Natal bersama keluarga. 

Bapak   
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan 
pembawa  berita, yang mengabarkan berita damai dan 
memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat 
dan berkata kepada Sion: “Allahmu itu Raja!” (Yesaya.52:7)  

Ibu  
Tetapi, kabar baik yang sejati ialah peristiwa “Yesus Kristus”, 
Allah yang menjadi manusia, hidup, mati dan bangkit untuk 
manusia. Injil Yohanes menyatakan bahwa: 

Pemuda 
Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan 
kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang 
diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh 
anugerah dan kebenaran.” (Yoh.1:14) 

Bapak 
Sampai saat ini kabar baik itu masih terus berkumandang. Kita 
pun dipanggil untuk menyaksikan kabar baik itu, tak hanya 
dengan kata, tetapi juga dengan karya sehingga kemuliaan 
Tuhan dapat dirasakan oleh semua orang.  

Ibu 
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. (Yohanes 3:16) 
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Pemimpin  

Tak terselami hikmatNya yang besar,  
mari memuji Dia dengan sukaria. 

2. Menyanyikan “Hai Mari, Berhimpun” (KJ 109) 

Hai mari, berhimpun dan bersukaria!  
Hai mari semua ke Betlehem! 
Lihat yang lahir, Raja Bala sorga!  
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 

 

Terang yang ilahi, Allah yang sejati,  
t’lah turun menjadi manusia. 
Allah sendiri dalam rupa insan!  
Sembah dan puji Dia,  
Sembah dan puji Dia Tuhanmu! 

3. Votum  

P Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,      A   -  min,    A        -       min. 

4. Salam 

P Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus 
Kristus dan dari Roh Kudus beserta kamu. 

J Besertamu juga. 

5. Percakapan Keluarga 

- Setiap peserta ibadah mengungkapkan apa yang berkesan dalam 
perjumpaan atau pada perayaan natal keluarga saat ini. (Jika 
peserta ibadah dalam jumlah yang banyak dapat dilakukan secara 
perwakilan) 

6. Penyalaan Lilin Natal (Prosesi Penyalaan Lilin) 

- Lilin yang disiapkan satu lilin utama dan lilin-lilin kecil sebanyak 
peserta. Lilin utama dinyalakan satu dari anggota keluarga yang 
paling tua dan lilin tersebut digunakan sebagai sumber api untuk 
rangkaian lilin selanjutnya. 

7. Menani “Makarorrong Bongi Maindan” (PM 30:1) 

Makarorrong bongi maindan parrangmo bintoen 
Juru s’lama’na tolino, dadi lan kapadanganna.  
Kristus Anak Daud, Kristus Anak Daud. 
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”Malam kudus sunyi senyap” (KJ 92:2) 

Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap; 
bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya: 
“Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!” 

PEMBERITAAN FIRMAN 

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab dan Renungan 

- Sebaiknya majelis Gereja menyediakan renungan yang disesuaikan 
dengan konteks keluarga, atau menggunakan Re-Hat.  

10. Renungan  

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Persembahan 

P Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak 
itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka 
pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan 
persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur. 
(Matius  2:11) 

J Menyanyikan “Hai Malaikat Dari Sorga” (KJ 97:1,2)  

 
Hai malaikat dari sorga, sayapmu  bentangkanlah;  
nyanyi di seluruh dunia: Lahir Kristus, Rajanya! 
Ref. 
Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah! 
 
Hai gembala yang menjaga dombamu di efrata, 
Allah beserta manusia; mari menyaksikannya! Ref. 

14. Doa Syafaat 
PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Menyanyi “Dari Pulau dan Benua” (NR 38:1-3) 

 
Dari pulau dan benua terdengar selalu t'rus  
lagu pujian semua bagi nama Pebebus. 
Gloria muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.  
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Tinggi-tinggi dalam sorga tent'ra Tuhan yang kudus,  
tak lelah menyanyi juga di hadapan Penebus.  
Gloria. Muliakan Tuhan. 
 
Tentara yang Tuhan punya, 'ninggikan Panglima-Nya.  
Lagu sorga, lagu dunia, sama diterima-Nya.  
Gloria. Muliakan Tuhan. 

16. Pengutusan  

P Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, 
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. (Markus 16:15). 
Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu" 

17. Berkat 

P Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya 
Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. 

S Amin 

18. Menyanyikan “Hai siarkan di gunung” (KJ 120)  

Ref.  

Hai, siarkan di gunung di bukit dan di mana jua,  
hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 
 
Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,  
terpancar dari langit cahaya mulia. Ref. 
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7. Malam Natal Keluarga  24 Desember 2017 

TATA IBADAH MALAM NATAL (KELUARGA) 
MINGGU, 24 DESEMBER 2017 

 

“Pemilik Penginapan yang Menolak Yesus” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Setiap anggota keluarga sebaiknya terlibat dalam akta liturgi. Lilin 
Natal disiapkan, sebaiknya sebanyak anggota keluarga. Jika ada 
anggota keluarga yang berada di tempat lain karena pekerjaan 
atau studi, ekpresi kerinduan dapat diwujudkan melalui sebuah lilin 
untuk mereka. Tidak lupa juga untuk orang tua yang tinggal 
berjauhan wujud cinta kasih untuk mereka dapat diekspresikan 
melalui sebuah lilin.    

J Menyanyikan  “Waktu Malam yang Sepi” (PKJ 74) 

   j3j k.k 2  j1j j 5 | j5j j 4  3’| j5j j 1  j4j j 3 | 2  1’| 
     Wak-tu  ma- lam   yang se-pi     ter-de-ngar be - ri -  ta 

Bin-tang  fa - jar    tlah ter- bit   ber-se-ma-rak  mu - lia 

j3j k.k 2  j1j j 5 | j5j j 4  3’| j5j j 1  j4j j 3 | 2  1’| 
Ba  -  la  sor-ga   mem-be-ri       ka -bar  su- ka  - ci  - ta 
Me-nyi -  na -  ri    yang  se - dih  meng-hi-bur-kan      du- nia 

j!j j !  j7j j 7  | j6j j 6  5’| j!j j !  j7j j 7 | j6j j 6  j5’ 
Hai gemba – la         Ef-   ra-   ta      ma – ri     i -  kut -   lah  ser- ta 
Se- ge –nap ma -     nu-   si -    a      ma -  ri   ber-gem -  bi- ra - lah 

j3k k 4 | j5j j 6  j5j j k3k k 4 | j5j j 6  j5   
Dengan  sua- ra - mu  dan  se -    ru –ling-mu 
Dengan  sua- ra - mu  dan  ko -   lin-tang-mu 

j3k k 4 | j5j j k3k k 4  j5j’j k3k k 4  j5j j 5 | 6  5’ | 
Dan gendang, gende-rang, ber-te- puk  me -   na -  ri 
Berden-tang, berden-ting, ber-te- puk  me -   na -  ri  

j3j j 1  j4j j 3 | 2  1 + 

Ju- ru – sla-mat     la -  hir  
Ju- ru -  sla-mat     la -  hir 
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2. Votum  (Berdiri) 

P Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  

3. Salam  (Berdiri)  

P Salam dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. 

J Salam bagimu juga  

4. Pengakuan Dosa dan Berita anugerah  (Duduk) 

P Disaat yang indah ini, dimana Tuhan melayakkan kita 
menikmati persekutuan sebagai satu keluarga, kita datang di 
hadapanNya mengaku dosa kita, karena hanya Dialah yang 
sanggup mengampuni segala dosa kita.   Tetapi sebelum 
memohon ampun kepada Tuhan, kita awali dengan saling 
mengaku kelemahan dan saling memaafkan.  

- Setiap anggota keluarga membuka diri dengan mengakui 
kelemahan-kelemahannya di depan anggota keluarga yang dimulai 
dari yang tertua. 

P  Setelah kita saling mengaku dosa kita, maka yang paling 
penting adalah pengakuan kita di hadapan Tuhan.  

J Menyanyikan“Di muka Tuhan Yesus ”(KJ 29) 

Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 
 

Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 

Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku; 
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 
 

Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayangNya; 
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. 

OT   Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang 
yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya 
terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk 
kita; seorang Putera telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahuNya, dan namaNya disebutkan 
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orang: Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Kekal, 
Raja Damai.  (Yesaya 9:1 & 5) 

P Pada minggu-minggu Adven kita telah menyalakan lilin-lilin 
ungu dan merah muda dalam lingkaran Adven. Malam ini kita 
akan menyalakan lilin-lilin putih pertanda Natal telah tiba.   

S  Menyanyikan “Sungguh Mulia” (KJ 118) 

Sungguh mulia berkarunia, hari Natal yang kudus 
Duka berakhir, Kristus tlah lahir,  
Mari bernyanyi dengan merdu 
 
Sungguh mulia, berkarunia, hari Natal yang kudus 
Damai Ilahi nyata kembali; mari bernyanyi dengan merdu 
 
Sungguh mulia berkarunia, hari Natal yang kudus 
sambut semua pujian sorga; mari bernyanyi dengan merdu 

 PEMBERITAAN FIRMAN  

5. Doa Pembacaan Alkitab  

- Doa persembahan dalam bentuk lagu. 

S Menyanyikan ”Ya Tuhan pengharapan  kami” (NJNE 15) 

Ya Tuhan pengharapan  kami,   
bagaikan  rusa   merindukan  air.         
Begitu juga kami anak anak Tuhan, 
kami semua    merindukan FirmanMu. 
 
Kami datang kepada Tuhan,  
hanya Engkaulah sumber  hidup kami.         
Karna FirmanMu membarui    hidup  kami, 
kami sedia untuk mendengarkannya 
 

6. Pembacaan Alkitab: Lukas 2:1-7 
 

7. Menyanyikan “Kandang Domba itu RumahNya” (KJ 127) 

Kandang domba itu rumahNya, palungan hewan petiduranNya; 
lahir dari Bunda Maria Pangeran Mahamulia. 
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihatNya di tempat 
yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia. 
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Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. 
Bayi itulah Sang Penebus dan Jurus’lamat dunia. 
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihatNya di tempat 
yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia. 
 
Aku kaya oleh miskinMu, selamat oleh hidup suciMu, 
‘ku dibasuh oleh darahMu, bahagia oleh salibMu. 
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ‘ku melihatNya di tempat 
yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia.  
 

8. Khotbah   

9. Saat Teduh 

10. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

11. Persembahan, Menyanyikan “Hai Dunia Gembiralah” (KJ 119) 

 
An  Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu 
OT  Di hatimu terimalah,  
S  bersama bersyukur, bersama bersyukur,  
  Bersama-sama bersyukur. 
 

OT  Dialah Raja semesta, besar dan mulia 
An  masyurkanlah hai dunia,  
S  besar anugrahNya, besar anugrahNya,  
  Besar, besar anugrahNya. 

12. Doa Syukur dan Syafaat 

13. Pengutusan  

P Mari Kita menyambut Natal dengan  menjadikan rumah dan 
hati kita sebagai kediaman Allah. 

14. Berkat  

P Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya 
Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. 

S Amin. 

15. Nyanyian penutup (Bersalaman) “Selamat Hari Natal“  

Selamat hari Natal, selamat Hari Natal, 
Selamat hari Natal dan tahun baru 
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8. Ibadah Hari Natal (Pagi) 25 Desember 2017 

TATA IBADAH NATAL (PAGI) 
SENIN, 25 DESEMBER 2017 

(Stola Kuning) 
 

“Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah” 

 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap majelis gereja mengenakan stola masing-masing.  

 

PL Ketika dosa telah berkuasa di dalam dunia, sungguh dunia 
dibuatnya tidak berdaya. Dunia tergiring menuju kegelapan 
dan kebinasaan. Namun, Tuhan menyayangi dunia ini. Tuhan 
merancangkan keselamatan abadi kepada dunia. Maka lahirlah 
Sang Juruselamat dunia.   

 Pada saat ini, kita berkumpul merayakan kelahiran Sang 
Juruselamat. Kita merayakan Natal Yesus Kristus. Seluruh 
dunia bergembira mendengar berita Natal, berita sorgawi 
bahwa telah lahir Raja mulia. Kita bersukacita dalam 
perhimpunan sebagai keluarga Allah dengan ajakan tema 
Natal: “Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah”. Marilah 
kita menyembahNya. 

 

2.  Prosesi 

- Seorang anak Sekolah Minggu berjalan paling di depan membawa 
lilin besar yang menyala,  diikuti PPA, PF, Majelis Gereja dan 
pelayan-pelayan lainnya. 
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J Menyanyikan  “Gita Sorga Bergema” (KJ 99) 

Semua 

Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!  
Damai dan sejahtera turun dalam dunia.” 
Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta, 
Permaklumkan Kabar Baik: Lahir Kristus, T’rang Ajaib! 
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 

 

Orang Tua 

Yang di sorga di sembah Kristus, Raja yang baka, 
Lahir dalam dunia dan Maria bundaNya. 
Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal; 
Dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel! 
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 
 

Anak (Pemuda dan Sekolah Minggu) 

Raja Damai yang besar, Surya Hidup yang benar, 
Menyembuhkan dunia di daungan sayapNya, 
Tak memandang diriNya, bahkan maut dit’rimaNya, 
Lahir untuk memberi hidup baru abadi! 
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 

- Anak SM yang membawa Lilin, tetap berdiri di depan Altar. 

3. Votum  (Berdiri) 

PF Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,      A   -  min,    A        -       min. 
 

4. Salam  (Berdiri)  

PF Selamat Natal bagi kamu semua. 

J Selamat Natal bagimu juga. 

S Menyanyikan ”Slamat, S’lamat Datang” (KJ 123)  

S’lamat, s’lamat datang, Yesus, Tuhanku! 
Jauh dari sorga tinggi kunjungan-Mu. 
S’lamat datang Tuhanku, ke dalam dunia; 
Damai yang Kaubawa tiada taranya. Salam, salam! 
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“Kyrie eleison”: Tuhan, tolonglah! 
Semoga kidung kami tak bercela. 
BundaMu Maria diberi karunia 
Melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam! 
 

5. Penyalaan Lilin Natal 

Puisi   

 Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum 
terbentuk, kosong dan gelap gulita. Namun oleh Firman dan 
kuasa Allah, jadilah terang, terciptalah segala sesuatu, sungguh 
amat baik. Tetapi semuanya menjadi gelap oleh 
pemberontakan manusia. Kekelaman menjadi buah dari dosa 
manusia.  

 Tetapi terpujilah Allah yang mengasihi dunia yang 
menciptakan Terang yang baru di dalam Yesus Kristus, Firman 
yang menjadi manusia. TerangNya menyinari hati manusia dan 
terus mencipta dalam sejarah manusia hingga saat ini.  

 Lilin-lilin ini adalah pertanda kelahiran Terang dunia, Yesus 
Kristus, Sang Juruselamat.  

- Lilin Natal, yaitu empat lilin putih yang telah disiapkan, dinyalakan 
oleh Pelayan Firman, PKBGT, PWGT, PPGT, sambil diiringi nyanyian 
jemaat “Yesus TerangMu” (PKJ 308). Dinyanyikan berulang-ulang. 

J Menyanyikan “Yesus TerangMu Pelita Hatiku” (PKJ 308) 

Yesus, terangMu pelita hatiku. 
Jangan keg’lapan menguasaiku. 
Yesus, terangMu pelita hatiku. 
Biar selalu kusambut cintaMu! 

- Pembawa Lilin meletakkan lilin dan kembali ke tempat duduk. 

6. Bermazmur  (Duduk)  

PL+J Membaca Mazmur 98:1-9 

J Menyanyikan Mazmur 98:1,2 

Nyanyikanlah nyanyian baru: Tuhan dimuliakanlah! 
Damai sejaht’ra bagi kamu t’lah datang dari tanganNya! 
DinyatakanNya keadilan di muka bangsa dunia, 
Mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihanNya. 
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Bersorak-sorai bagi Dia, hai bumi, bergembiralah! 
Bermazmur bagi Yang Setia, hai segenap manusia! 
Gambus, kecapi dan nafiri bunyikanlah dengan seru: 
Biar semua mengiringi pujian bagi Rajamu! 

   

7. Pengakuan Dosa dan Berita anugerah  (Duduk) 

PF Di balik sorak-sorai sukacita Natal, kita tetap diingatkan bahwa 
kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan 
Allah. Karena itu, marilah kita datang kepadaNya dan mengaku 
segala dosa kita: 

 

An Ya Allah, kami datang kepadaMu bersama orang tua kami. Kami 
sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. 
Kami sering mendukakan hati-Mu, ya Tuhan, dengan 
pelanggaran-pelanggaran kami. Kami juga mendukakan hati 
sesama kami melalui perilaku hidup kami. Di hari Natal ini, 
kami datang memohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. 
Ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini.  

 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “TUHAN telah 
menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua 
bangsa; maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari 
Allah kita.” (Yesaya 52:10). 

 

J Menyanyikan “Terbitlah Bintang Gemerlap” (NJNE 34) 

6  j6j ! |j 6j j 5  j3j 5 | 5 j0j 5 | 5 j.j 5 | j6j ! j6j 5 | 5 0|0 0| 
Terbitlah bintang gemerlap,  pertan -  da  ba-gi Maju-si 

6 j6j j ! | j6j 5  j3j 5 |5 j0j 5 |5 j.j 3 |j1j 3 j5j 3 |3 0|0 0|  
Lahir Sang Raja mu-li -   a      di ta -   nah suku Yehu-  da 

6 j.j 6 |6 j.j 6|j5j j 5 j6j !|5 j0j 5| 5j.5|j5j 5 j6j !|z6x x.x|c6 0| 
Di -     a Ra -     ja Pembawa Damai  dan kuasa  a-da  padaNya 
Ref. 

j6j 6 j6j j ! | j6j 5  j3j j 5 |5  j5j 3|j1j 3 j5j j 5|5 0 |0 0| 
Mari-lah bersuka  -  ci -        ta, nyanyi beramai- ramai 

j6j 6 j6j ! | j6j 5 j3j 5 | 5 j5j 3 | j1j j 3  j5j 5 | 3 0 | 0 0+ 
Puji Tuhan Hale-lu-     ya, datanglah Sang Penebus 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

8. Doa Pembacaan Alkitab 

Seorang Anak SM  

Ya Tuhan, kami bersyukur kepadaMu karena kami dapat 
berhimpun bersama untuk merayakan hari Natal yang indah. 
Kami sungguh menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah 
ini. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini 
karena Tuhan Yesus sungguh menyayangi kami semua. Karena 
itu, kami selalu merindukan Firman Tuhan. Saat ini, kami 
sudah siap mendengarkan firmanMu. Tolonglah kami melalui 
kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin! 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 52:7-10 

Lector 2:  Ibrani 1:1-4 

J  Menyanyikan “Haleluya” 

       J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,     ha-le - lu      -          ya! 
 

PF Injil  Yohanes 1:1-14 (Bahan Utama)  (Berdiri) 

J Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang Tu KadamMi” (NJNE 78) 

10. Khotbah  (Duduk)  

11. Saat teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Persembahan 

PL Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-
Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap 
anak-anak manusia (Mazmur 107:21) 

J Menyanyikan “Siapa Gerangan” (PKJ 72) 

Siapa gerangan Sang Raja yang t’lah lahir? 
Ikut petunjuk para malaikat. 
Lekaslah cari Sang Bayi di palungan, 
Dibungkus lampin; mari melihat! 
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Ref. 
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah! 
Sang Jurus’lamat datang kedunia! 
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah! 
KelahiranNya membawa damai 

 

Nubuat lama yang dulu disabdakan 
kini ternyata t’lah digenapi. 
Sang Raja Damai pembawa t’rang abadi 
sekarang lahir; sorga bernyanyi. Ref. 

 

Bayi yang kudus, Engkaulah Raja Damai. 
Benci Kau ubah menjadi kasih. 
Yang bermusuhan menjadi bersahabat, 
yang putus asa berpengharapan. Ref. 

 

Ya Jurus’lamat, dengarlah doa kami. 
Tetaplah tinggal dihati kami. 
Berkati kami dan jadikanlah kami 
saluran berkat bagi sesama. Ref. 
 

14. Akta Khusus, jika ada. 

15. Doa Syukur dan Syafaat 
 

PENGUTUSAN/BERKAT  

16. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF “Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan 
kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang 
diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 
karunia dan kebenaran.” ( Yohanes 1:14) 

17. Nyanyian Jemaat (Berdiri) 

J Menyanyikan “Hai, Siarkan Di Gunung” (KJ 120:1) 

Ref. 

Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, 
Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 
 

Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, 
Terpancar dari langit cahaya mulia. Ref. 
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18. Pengutusan  (Berdiri) 

PF Pergilah dengan kepercayaan yang sungguh, bahwa Yesus 
Kristus adalah Allah. Beritakanlah di gunung, di bukit dan di 
mana saja bahwa Kristus, Juruselamat telah lahir. Maka kepada 
kamulah berkat Tuhan ini: 

19. Berkat (Berdiri) 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. Amin! 

 

20. Nyanyian Syukur 

J Menyanyikan “ Hai, Siarkan Di Gunung” (KJ 120:2,3) 

Ref. 

Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, 
Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih! 

 

Gembala sangat takut ketika mendengar 
Nyanyian bala sorga gempita menggegar. Ref. 

 

Terbaring di palungan yang hina dan rendah. 
Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Ref. 
 

 
PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 

Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan di buka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utam, membawa Alkitab dengan posisi yang sama saat 
berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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9. Ibadah Hari Natal (Pagi) 25 Desember 2017 (Bahasa Toraja) 

TONORAN KAMENOMBAN NATAL 
SENIN, 25 DESEMBER 2017 

(Stola Mariri) 
 

“Patonganni Kumua Inang Yesu Manna Tu Puang”  

 

SIPULUNG MENOMBA 

1. Ma’pasakka’ 

PL Ia tonna ma’kalalong-lalong tu dosa ilan te lino, tang pakulle 
tonganmi te lino. Narenden te lino lako kapittukan sia 
kasanggangan. Apa, moi anna susi to, ia tu Puang Matua 
umpamanassa pa’kaboro’Na lako te lino. Natannunmi Puang 
Matua tu kasalamaran matontongan. Didadianmi tu To 
Pakarimmananna te lino, Jurusalama’na lino.  

 Totemo te, sirampunki’ umpakaraya Allo KadadianNa 
Jurusalama’. Sirampunki’ umpakaraya Allo Natal. Mintu’ lili’na 
lino umpoparannu Kareba Allo Natal, kareba lu dao mai suruga 
kumua Dadimo tu Datu Mala’bi’. Parannu paimanki’ lan 
kasipulungan susi misa’ rapunNa Puang Matua, situru’ una’ 
kada pa’nannungan kumua: “Patonganni kumua inang Yesu 
manna tu Puang”. Maimokomi ta penombaI. 

 

2. Tianten  (Bendan) 

J Umpopenani “Monggo’ Sengo Suruga” (NK 99) 

Mintu’ 

Mongngo’ sengo suruga, “Dadi Datu mala’bi’! 
Saemo kamarampasan tama ilan te lino.” 
Mintu’ bangsa bangunko ra’ban-ra’ban menani, 
Tale’i Kareba Melo: Kristus Arrang dadimo! 
Mongngo’ sengo suruga, “Dadi Datu mala’bi’!” 
 

To Matua 

Kristus, Datu sae lako, dipangke’ lan suruga, 
Saemo tama te lino, nadadian Maria. 
Bisara mempayanmo lan a’gan mentolino; 
Ombo’mo Imanuel ilan tu pia’-pia’. 
Mongngo’ sengo suruga, “Dadi Datu mala’bi’!” 
 



56 
 

To Mangura sia Passikkola Minggu 

Iamo Datu marampa’, Arrangna Katu-o-an, 
‘ntamba’ torro tolino di-ong pani’ maseNa, 
kaleNa tang Nasanga landa’ lako mateNa, 
dadi la ussorongan katu-o-an sae lako! 
Mongngo’ sengo suruga, “Dadi Datu mala’bi’!” 
 

3. Samara Bisara  (Bendan) 

PF Ia te kamenombanta, dadi lan sanganNa Ambe’, na Anak, na 
Penaa Masallo’! 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Passalama’  (Bendan)  

PF Salama’ Natal lako kamu solanasang. 

J Salama’ Natal duka lako kamu. 

S Umpopenani ”Kurre Sumanga’na” (PM 30) 

Kurre sumanga’na saemo Puangku,  
lu dao mai suruga isungamMi. 
Poleparayanna tu karatuamMi Puang. 
Puang mentolino unnala a’ganta. Kurre tua’na. 
 
Bangun to mangla-a ‘ntiro arrang pua  
sende urrangi kada mellao langi’ 
Bongi te totemo dadimo Puang Yesu 
La mikabu’tui ilan palunganNa. Kurre tua’na. 

5. Umpadukku Lilin Natal 

PL  Membaca Puisi: 

Ia tonna kombongngi Puang Matua tu langi’ sola lino, 
Tang tibori’pa, tae’bang apa-apa lan sia kapidun-pidunanpa. 
Apa belanna ma’kada tu Puang Matua  
sisola kamakuasanNa anna ungkombong arrang, 
Nakombong dukami tu mintu’ angge maritik. 
Lendu’ tongan maelona. 

 

Apa belanna kapatodotintinganna torro tolino, 
Merrau ta’nakmi tu kamalillinan. 
Lolangmi lan kapittukan buntu tumangna dosa. 
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Apa.. Mintu’na kamala’biran lu langan Puang Matua, 
Tontong umpapayan pa’kaboro’Na lako lino panampaNa. 
Nakombongmi tu Arrang Ba’ru, ilan Puang Yesu Kristus. 
Iamo digente’ Puang mentolino, 
Iamo ussuloi ba’tengna torro tolino, 
Anna tontong umba’rui pa’padadinNa landa’ attu totemo. 
 

Ia te lilin digente’ arrang pandala-dala, 
Iamo la dinei untandamanassai kadadianNa Arrang lino, 
Puang Yesu Kristus, To Pakarimmananta. 

- Lilin Natal, iamo tu a’pa’ lilin mabusa tu dipasakka’mo, napadukku  
to ussearan Kada Puang,  na marassan to menani tu kombongan 
“Arrangmi Yesu” (PKJ 308), ditole-tole dipopenani na marassan duka tu 
passikkola minggu ma’gellu’. 

J Menani “ArrangMi Yesu” (PKJ 308)  

ArrangMi Yesu, sulo na penangku 
Da’ na kuasa-ina’ kamalillinan 
ArrangMi Yesu, sulo na penangku 
Podo ku tontong lan pa’kaboro’mi 

 

6. Baenan Pa’pudian  (Ma’dokko) 

Umbasa Pa’pudian Pa’pudian 98:1-9 

Umpopenani Pa’pudian 98:1,2 
 

Palaoammi nanian tu Puang pa umpogau’mo kamangan, 
Ombo’mi kamatotoranNa sia kamaseroanNa Puang 
Napa’peissanan tongan Puang diona kasalamaranNa, 
‘mpapayan kamaloloanNa lako mintu’na bangsa lao. 
 

Nakilalai tu mamaseNa, si-a kamasokananNa 
Napakitan to ma’patongan, na-issanmi sangtolinoan. 
Pekalangka’imi tu sanganNa  mi sende sangullele lao, 
Umemandu-i gamarammi, umpenani-nani tu Puang. 

   

7. Tuara’ Mangaku Dosa na Kada Kamasokanan (ma’dokko) 
 

PF Siayoka te mai kaparannuanta umpakaraya allo Natal, tontong 
dukaki’ dipakilala kumua to umpogau’ nasangmoki’ kasalan sia 
sisayuranmoki’ kamala’biranNa Puang Matua. Iamo to, 
maikomi anta pantan tuara’ mangaku dosa: 
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An O Puang Matua, rampokan lako kaleMi sisola torroan to 
matuangki. Kikanassai tongan kumua kami te to madosakan. 
Nenne’kan umpatu’pe inayamMi ulendu’i kapatodotintinganki. 
Nenne’ dukakan umpatu’pe inayanna padangki ma’rupa tau 
ulendu’i tengka katuoanki. Lan te allo Natal totemo, rampokan 
unnando kagarrisan kasalan. Pagarri’kan sia kamassengimokan 
dikka’ te kami to madosa.  

 

PF  Lako kamu solanasang tu tuara’ mangaku dosa, ditole 
dipamanassa tu Kareba Kamasokanan lu dio mai Puang Matua 
kumua: “Nakalili'mo PUANG tu takia' maseroNa dio tingayona 
mintu' bangsa sia la natiro mintu' randan langi' tu kasalamaran 
dio mai Kapenombanta.” (Yesaya 52:10). 

 

J Umpopenani “Bu’tu Bintoen Matallo” (NJNE 34) 

Bu’tu bintoen matallo napotanda to Majusi: 
Den datu mala’bi’ dadi dio tondokna Yehuda. 
Ia Datu Pasalirampa’ untoe tekken kapayungan. 

Ref. 
Maikomi anta parannu; ta ma’bare-barean. 
Pudi Puang Haleluya, saemo Puang Pela’bak. 

 

USSEARAN KADA PUANG 
 

8. Pangimbo Umbasa Sura’ Madatu 

Missa’ torroan passikkola Minggu  

 O Puang Matua, ma’kurre sumanga’kan mati’ oloMi belanna 
ma’dinmokan sipulung umpakaraya allo Natal. Kipoparannu 
tongan te kasipulungan susi misa’ rapunNa Puang Matua. 
Kipatongan kumua kadadianNa Puang Yesu tama te lino iamo 
tanda manassana pa’kaboro’Na lako kami sola nasang. Iamo to, 
tontongkan ungkamali’ KadamMi. Totemo te, sakka’mokan la 
urrangi kadamMi. Tunduimokan ullendu’i kamatotoranNa 
Penaa Masallo’. Lan SanganNa Puang Yesu, kiparampoi te 
passambayangki. Amin! 

 

9. Umbasa Sura’ Madatu 

Lector 1:  Yesaya 52:7-10 

Lector 2:  Ibrani 1:1-4 
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J  Menani  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

PF  Kareba Kaparannuan Yohanes 1:1-14        (Bendan) 

J  Menani “Kurre Sumanga Puang” (NJNE 78) 

10. Ullesang Kada Puang  

11. Rapa’ Ma’nannungan 

12. Sambayang: Ambe’ki Dao Suruga 
 

TIMANG PAKKANNA KOMBONGAN 

13. Ussorong Penomba 

PL Sangapaoi anna pudii tau iato mai tu Puang belanna 
kamasokananNa, sia tu belanna mintu' penggauran kalle-
kalleanNa lako ma'rupa tau; (Pa’pudian 107:21) 

J Menani “Mongngo’mo lipu daenan” (KJ 101) 

 

Mongngo’mo lipu daenan ponno pa’pudian mala’bi’;  
do mai buntu dio mai padang tiranda nanian malaeka’.  

Ref. Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

Muane (Ref. Samalele) 

Ma’pari e tomangla-a na mongngo’ maro’ penanian?  
Mindara Datu Kapua napatu te pa’pudian? Ref 

Baine (Ref. Samalele) 
Dadimo Puang Pela’bak susimoto napenanian.  
Pa’pudian kurre sumanga’ dipenomban lu lako Puang. Ref 

Pia (Ref. Samalele) 
Maikomi e to mangla-a, turu’ menani ‘mpudi Puang. 
Passulinganni menani, dedekki tu ganda’ganda’. Ref 

Samalele 
Maikomi ta turu’ lako male untiro Pia Muane. Maikomi anta 
menani ta penombanni langngan Puang. Gloria in excelsis 
Deo! Gloria in excelsis Deo! 
 

14. Pa’gauran Masallo’, iake denni. 

15. Pangimbo Samalele 
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PANGRAMPAN NA PASSAKKE 
 

16. Peturona Katuoan Ba’ru 

PF  “Mentolinomo tu Bisara, sia tongkon tau matamo tasisolan sia 
kitiromo tu kamala'biranNa, susi kamala'biranNa Anak misa 
dio mai Ambe', ponno kamaturu-turuan sia kamanapparan.” 
(Yohanes 1:14) 

17. Penanianna Kombongan (Bendan) 

J Menani “Patale’i Dao Buntu” (NK 120:1) 

Ref. 
Patale’i da-o buntu da-o tanete mintu’ la-o, 
Patale’i da-o buntu tu Kristus dadimo! 
 

Tonna mukkun to manglaa ungkambi’ dombana,  
Tibarrang do mai langi’ tu arrang mala’bi’. Ref 

18. Pangarampanan  (Bendan) 

PF Malemokomi sisola torro manassana kapatongananmi, kumua 
Yesu Kristus inang iamo Puang. Pa’pekarebanmi dao buntu, dao 
tanete, sia la umba-umbanei kumua dadimo Puang Yesu 
Kristus, Iamo Jurusalama’. Lu lako kalemi te passakkeNa Puang 
Matua: 

19. Passakke  (bendan) 

PF Na PUANG mora umpamasakkekomi sia ungkatirinnaikomi; na 
PUANG mora umpaarrangikomi lindoNa sia ungkaturu-
turuikomi; na PUANG mora umpatiroangkomi lindo 
masokanNa sia umpasiriakomi kamarampasan. Amin! 

20. Nanian Kurre Sumanga’ 

J Umpopenani “Patale’i Dao Buntu” (NK 120:1) 

 

Ref. Mintu’ 
Patale’i da-o buntu da-o tanete mintu’ la-o, 
Patale’i da-o buntu tu Kristus dadimo! 

 

Mataku’ tu to manglaa tonna perangimi 
Tu nani-an malaeka’ mongngo’ magaluntu’. Ref 
 
 

Dipadiong palungan, bongko mase-mase, 
Tu Pi-a ussorongan kamakarimmanan. Ref 
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10. Ibadah Perayaan Natal   25 Desember 2017 

TATA IBADAH PERAYAAN NATAL (MALAM) 
25 DESEMBER 2017 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Kuning) 
 

“Sorak-sorai Kegirangan karena Pembebasan  
di dalam Yesus Kristus” 

Catatan: Tata Ibadah ini mengasumsikan bahwa Jemaat juga 
beribadah pada malam hari, sesuai arahan Membangun Jemaat. 
Jika Tidak, Tata Ibadah ini dan Tata Ibadah Perayaan Natal 
pada halaman 66, dapat menjadi alternatif untuk Perayaan 
Natal. 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1.  Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor dan Pemasangan Stola Pelayan Firman 
oleh PPA. 

PL Tiada henti-hentinya sorak-sorai dan kemuliaan bagi Allah 
karena sukacita kelahiran Yesus Kristus.  

 Malam ini puji-pujian  kepada Allah kembali berkumandang, 
mengundang kita dalam syukur dan penyembahan kepada-
Nya. Marilah kita menyambut Dia dengan “Sorak-sorai 
kegirangan karena pembebasan di dalam Yesus Kristus.“  
Sambutlah Dia yang datang dalam kemuliaan. Tabuh gendang, 
gambus dan kecapi. Agungkanlah Dia !  

2. Prosesi  (Berdiri) 

J Menyanyikan  “Hai Mari, Berhimpun” (KJ 109:1-5) 

Hai mari, berhimpun dan bersukaria! 
Hai mari semua ke Betlehem! 
Lihat yang lahir, Raja Balasorga! 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

Terang yang ilahi, Allah yang sejati, 
t’lah turun menjadi manusia. 
Allah sendiri dalam rupa insan! 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
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Gembala dipanggil dari padang raya 
menuju palunganNya yang rendah. 
Kita pun turut bergegas ke sana! 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 
Melihat bintangNya, datang orang Majus 
menghantar emas, kemenyan dan mur. 
Marilah kita persembahkan hati. 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 
Cahaya abadi dari Allah Bapa 
kentara berwujud di dunia: 
Anak ilahi berbalutkan lampin. 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 

3. Votum 

PF Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

4   3    2   1  + 
J   A   -  min     A  -  min 

4. Salam 

PF Selamat Natal bagi kamu sekalian. Firman telah menjadi 
manusia. 

J Selamat Natal, Tuhan memberkati. 

S Menyanyi Refrein KJ 101. 
 

Ref.  
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

5. Bermazmur  (Duduk) 

- Seorang pemuda: Membaca Mazmur 96 : 1 - 6 secara puitis, 
sementara jemaat menyanyikan PKJ 305 berulang-ulang hingga 
pembacaan mazmur selesai 

J Menyanyikan “Segala Suku Bangsa” (PKJ. 305) 

Segala suku bangsa, agungkan Tuhan 
Segala suku bangsa, megahkan namaNya. 
 

E mintu’ bangsa-bangsa, ta pangke’mi tu Puang 
E mintu’ bangsa-bangsa, posande’i sanganna.  
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6. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Kita menyadari bahwa diri kita penuh dengan kelemahan dan 
dosa. Hati, pikiran, tutur kata, dan tindakan-tindakan kita 
cenderung memberontak kepada Allah. Supaya dosa-dosa itu 
tidak menekan hidup kita, maka marilah kita datang kepada 
Tuhan dengan penuh penyesalan dan memohon pengampunan.  

J Menyanyikan ”Ku datang kepadaMu” (PKJ.41 : 1 - 3) 

Semua 

Ku datang kepadaMu, Anak Domba Allah 
Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah 
Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku 
kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah  

Paduan Suara 

Ku datang kepadaMu, Anak Domba Allah  
Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah 
Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran 
Hanya oleh rahmatMu ,Anak Domba Allah 

Semua 
Ku bersujud padaMu, Anak Domba Allah 
Kuserahkan hidupku, Anak Domba Allah 
Kar’na Tuhan sajalah yang menyelamatkan 
Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “Sebab seorang anak 
telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk 
kita , lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya 
di sebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa 
yang kekal, Raja Damai (Yesaya 9 : 5 ). 

7. Penyalaan Lilin Natal  

PL Kasih Allah yang besar akan dunia ini telah dinyatakan di 
dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. KelahiranNya membawa 
terang bagi bangsa-bangsa, kegelapan tidak menguasaiNya.   

- Prosesi beberapa orang  anak kecil menyalakan lilin Natal yang 
diambil dari lilin besar yang diletakkan di tengah ruang 
ibadah. Sambil lilin dinyalakan jemaat berdiri melagukan 
“Malam Kudus” (KJ. 92 :1 – 3) 
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“Malam Kudus” 
 
Malam kudus sunyi senyap dunia terlelap 
Hanya dua berjaga terus, Ayah Bunda mesra dan kudus 
Anak tidur tenang, Anak tidur tenang 
 
Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap 
Bala sorga menyanyikannya,kaum gembala menyaksikannya 
Lahir Raja syalom, lahir Raja Syalom 

 

Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat  
Tercermin bagi kami terus di wajahMu ya Anak kudus 
Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal  
 

PELAYANAN FIRMAN 

 

8. Doa Pembacaan Alkitab  

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 9 : 1 -6 

Lector 2:  Titus 2 : 11 - 14 

J   Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
       Ha  -  lelu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 
 

PF Injil Lukas 2 : 1 – 14    (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Sungguh mulia” (KJ. 118 : 1) 

Sungguh mulia, berkarunia hari Natal yang kudus 
duka berakhir, Kristus t’lah lahir,  
mari bernyanyi dengan merdu  

10. Khotbah (Duduk) 

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT  

13. Persembahan 

PL Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan 
menceritakan pekerjaan-pekerjaanNya dengan sorak-sorai (Maz. 

107 : 22) 
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J Menyanyikan “Di Kandang Betlehem” (NJNE 32) 

  j1j j 1   j3j j 5 | 6  5 | j6j j 5  j3j j 6 | 5 .| 
Di kan-dang Bet - le - hem Ye-sus t’lah la  -  hir 
Ba - la   ten-t’ra    sur-ga       me-mu -  lia-kan - Nya 

  j6j j 5  j3j j 6 | 5  3 | j2jj j 3  j2j j 1 | 2 .| 
I  -   a    di - ba - ring-kan  da-lam  pa - lu - ngan 
Glo-ri -  a,   Glo  -  ri  -   a,   ba - gi  Pu -tra Daud 

  j1j j 1  j3j j 5 | 6  5 | j3j j 5  j6j j 5 | 6 . | 
Orang Ma - jus   da-tang me-nyembah Di-a 
Gemba-la  di      padang mendengar-kan - nya 

  j6j j 5  j3j j 6 | 5  3 | j2j j 1  j2j j 3 | 1 . | 
Membawa e   -  mas dan mur dan kemenyan. 
Turut  ke Bet  -  le  - hem menyembah Tuhan. 
 

14. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: ”Bangsa yang berjalan 
dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang 
diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar” (Yes. 9:1) 

 

16. Menyanyikan “Gita Sorga Bergema” (PKJ. 99) (Berdiri) 
 

Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia! 
Damai dan sejahtera turun dalam dunia.” 
Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta, 
Permaklumkan Kabar Baik; Lahir Kristus, T’rang ajaib! 
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!”  

 

Yang di sorga disembah Kristus, Raja yang baka, 
lahir dalam dunia dan Maria bundaNya. 
Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal; 
dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel! 
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 
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Raja Damai yang besar, Surya hidup yang benar, 
menyembuhkan dunia di naungan sayapNya, 
tak memandang diriNya, bahkan maut dit’rimaNya, 
lahir untuk memberi hidup baru abadi! 
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 

17. Pengutusan 

PF Pergilah dengan selamat, kegelapan tidak menguasai kamu lagi. 
Permaklumkanlah kabar baik, beritakanlah perbuatan-
perbuatan Allah yang ajaib. Terimalah berkatNya :   

 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J " . @ .’| ! . 7 .’| z6xx xx@x x!x x7x x|x c! 
 A  -   min,          a   -  min,         A    .     .    .      min  
 

19. Menyanyikan “Gita Sorga Bergema” (PKJ. 99) (Berdiri) 

 

Raja Damai yang besar, Surya hidup yang benar, 
menyembuhkan dunia di naungan sayapNya, 
tak memandang diriNya, bahkan maut dit’rimaNya, 
lahir untuk memberi hidup baru abadi! 
Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 
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11. Perayaan Natal (Tema Natal Nasional) 

TATA IBADAH PERAYAAN NATAL 
 (Stola Kuning) 

 
“Hendaklah Damai Sejahtera Kristus  

Memerintah  dalam Hatimu”  
(Kolose 3: 15) 

 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH: 

1. Persiapan 

Prolog 

- Diawali dengan adegan singkat yang memerankan suasana yang 
tidak sejahtera, misalnya orang bertengkar, anak-anak berkelahi, 
dsb. 

PL Dalam keteduhan dan keutuhan hidup, dari latar belakang 
kehidupan, kita diajak untuk meninggalkan seluruh 
keangkuhan kita dalam segala bentuk.  

Seorang Pemuda 

 dapatkah hati yang penuh kebencian, amarah, kedengkian, 
dendam, akan mendapatkan kesejukan dan ketenangan ? 
Akankah damai sejahtera yang sesungguhnya masih bisa 
ditemukan dalam berbagai prahara kehidupan ?  

PL  Seiring dengan gema natal, kita bersyukur kepada Tuhan yang 
kembali memberikan waktu bagi kita untuk merayakan hari 
Kelahiran Sang Juruselamat dunia. Di sinilah kita labuhkan 
harapan untuk menemukan jawaban dalam kehidupan. Dalam 
tuntunan tema “Hendaklah Damai Sejahtera Kristus 
Memerintah dalam Hatimu”, kita menikmati hadirat Tuhan. 

 Marilah kita datang kepadaNya dengan nyanyian syukur, 
dengan hati yang menyatu memadukan suara menyambut 
kedatanganNya. Bukalah hati, bergembiralah dan gemakanlah 
suara pujian karena kedatangan-Nya membawa damai bagi kita 
semua. 

2. Prosesi 

- (Prosesi bisa juga diiringi dengan Tarian atau satu kelompok 
penyanyi atau dengan bunyi musik yang melantunkan lagu Natal) 
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J Menyanyikan  “O Tuhanku Yesus” (PKJ 68) 

Cantor  

O Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud  
di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu,       
Suaraku berpadu, hati pun menyatu  
menyambut lahir-Mu dalam dunia,  

Semua 

O betapa indah nyanyian malaikat,  
semoga ku layak untuk menyambah, 
Kaulah anak Allah, Kaulah Penebusku, 
Juru selamatku, Haleluya ! 
 

Semua 

 Hai mari semua marilah bersama  
angkat pujian yang trus bergema,         
Bukalah hatimu hai sambutlah Dia,  
rayakanlah Natal, bergembiralah          
Padukan suaramu dalam kidung indah,  
kepada Tuhanmu, Raja mulia                                
Ya Tuhan dengarlah hambamu bersyukur,  
memuji namaMu, haleluya  

3. Votum  (Berdiri) 

PF Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  

4. Salam  (Berdiri)  

PF Salam dalam damai Natal untuk kamu sekalian.        

J Salam juga bagimu 

5. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah  (Duduk) 

PF Yesus lahir ke dalam dunia membawa keselamatan, itulah 
Natal. Ia menyelamatkan dunia dari kebinasaan karena 
pemberontakan kita.  Dosa membuat manusia  nyaris celaka, 
namun kita terhindar, bahkan diselamatkan karena 
kedatanganNya, itulah sukacita Natal.  

 Tetapi sadar atau tidak kita sering mengabaikan keselamatan 
itu dan membiarkan diri dikuasai berbagai macam kenikmatan 
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dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga sering 
merampas ketentraman sesama, kita memberontak kepada 
Tuhan. Karena itu, di hari natal  ini, marilah kita mengakui 
kesalahan dan dosa serta memohon pengampunanNya, 
sehingga Sukacita Natal itu tetap menjadi milik kita dan 
terpancar bagi dunia. 

J Menyanyikan “Dunia Kedinginan” (KJ 121) 

Dunia kedinginan, kaku membeku: 
damai yang sejati tiada bertemu. 
Wabah kekerasan, siksa tirani 
Sampai masa kini tidak berhenti. 
 

Tapi Firman Allah tak terbelenggu: 
Kasih mencairkan hati yang beku. 
Dalam dunia dingin kandang cukuplah 
Untuk mengenali Khalik semesta. 

 

Segenap malaikat memuliakanNya 
dan gembala miskin sujud menyembah; 
Yusuf dan Maria saleh bersyukur; 
Pemberian Majus: mas, menyan dan mur. 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah diteguhkan kembali: 

 Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara 
kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang 
akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak 
purbakala, sejak dahulu kala. (Mikha 5:1). 

 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang Putra telah 
diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas 
bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasehat Ajaib, 
Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar 
kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan 
di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia 
mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan 
kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. (Yesaya 9:5-6). 

6. Penyalaan Lilin  (Berdiri) 

PL Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang 
yang tulus hati (Mazmur 97: 11).  Bangkitlah dan sambutlah terang 
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itu serta pancarkanlah sinarnya di sekeliling kita. Lilin kita 
akan nyalakan sebagai simbol terang yang kita rayakan itu.  

J Menyanyikan  “Malam Kudus ”(KJ 92) 

Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. 
Hanya dua berjaga terus ayah bunda mesra dan kudus; 
Anak tidur tenang, Anak tidur tenang.   
 

Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap; 
bala sorga menyanyikannya, kaum gembala 
menyaksikannya: “Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!”   
 

Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat  
tercermin bagi kami terus di wajah-Mu, ya Anak kudus, 
cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.   

 

PEMBERITAAN FIRMAN  
 

7. Doa Pembacaan Alkitab 

8. Pembacaan Alkitab 

PF Pembacaan Alkitab 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 

9. Khotbah  (Duduk) 

10. Saat Teduh 

11. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

12. Persembahan 

PL Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak 
itu bersama Maria, ibuNya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka 
pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan 
persembahan kepadaNya, yaitu emas, kemenyan dan mur. (Mat 

2:11) 

J Menyanyikan “Lahir Kristus di dunia” (KJ 125) 

(Jemaat dengan peserta ibadah yang lebih banyak dan menggunakan alat 
musik, lagu persembahan dapat diantarai interlude utuh satu bait, sehingga 

tidak perlu dinyanyikan berulang-ulang) 
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Ref. Semua 

Lahir Kristus di dunia! Bunyi-bunyian menyambut Dia. 
Lahir Kristus di dunia! Puji Tuhan, Haleluya! 

 

Cantor 

Janji lama telah genap, sabda nabi pada masa lampau; 
Janji lamatelah genap: Zaman baru cerah tetap! 

 

Laki-laki 
Tercermin pada wajah-Nya kasih karunia yang ilahi; 
tercermin pada wajah-Nya kemuliaan Bapa-Nya. 

 

Perempuan 
Kandang domba istana-Nya bahkan takhta-Nya palungan 
hewan 
kandang domba istana-Nya: Ia pilih tempat yang rendah! 
 

13. Doa Syukur  dan  Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  

14. Petunjuk Hidup Baru  (Berdiri) 

PL Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah 
dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku! Sehati 
sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera; maka 
Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu! 
(II Korintus 13: 11) 

15. Nyanyian Jemaat (Berdiri) 

J Menyanyikan “Muliakanlah” (KJ 100) 

Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah 
Mahatinggi! Damai sejaht’ra turun ke bumi  
bagi orang pengasihanNya. Muliakanlah Tuhan Allah! 
Muliakanlah Tuhan Allah! Damai sejaht’ra turun ke bumi.  
Damai sejaht’ra turun ke bumi, bagi orang, bagi orang 
pengasihannya. Bagi orang pengasihanNya, pengasihanNya. 
Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, 
Tuhan Allah, Mahatinggi! Damai sejaht’ra turun ke bumi 
bagi orang pengasihanNya. Amin, amin, amin. 
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16. Pengutusan  (Berdiri) 

PF Pergilah. Nyatakanlah sukacita Natal bagi dunia, karena 
kedatangan Kristus ke dalam dunia telah membawa 
kemenangan. Terimalah berkatNya: 

17. Berkat  (Berdiri) 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J Amin 

18. Nyanyian Syukur 

 Menyanyikan “Alam Raya Berkumandang ” (KJ 101: 1, 3) 

 

Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;  
dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema:  
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!  
 
Sudah lahir Jurus’lamat itu berita lagunya.  
Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan pada-Nya.  
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo! 
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12. Minggu (Akhir Tahun)  31 Desember 2017 

TATA IBADAH AKHIR TAHUN  
MINGGU, 31 DESEMBER 2017 
(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Kuning) 

 

“Hak Istimewa Orang Beriman Kepada Yesus Kristus” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 
 

1. Persiapan: 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL  Salam kasih di dalam Tuhan. Hari demi hari kita lalui dan kini 
kita telah tiba di penghujung tahun 2017. Kita bersyukur 
bahwa dalam suka duka yang kita alami, Tuhan  tetap  
memperkenankan kita menikmati berkatNya sampai saat ini.  
Dan patutlah kalau kita mengatakan ”Ebenhaeser”, sampai di 
sini Tuhan menolong kita. Tuhan  yang telah ”memberikan hak 
istimewa kepada kita di dalam Kristus” akan menuntun kita 
seterusnya dalam menjalani hari-hari hidup dan kasih setiaNya  
tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya.  

2. Prosesi (Berdiri) 

J Menyanyikan Mazmur 138:1,2 
 

Kini kuingin bersyukur kepada-Mu sebulat hati.  
Di muka para dewata tak takutlah aku bernyanyi.   
Sujud kearah Bait Kudus.  Kupuji t’rus Kau yang mulia.  
Yang mahatinggi nama-Mu dan kasih-Mu kekal setia. 
 

Ketika aku berseru semangatku Engkau kukuhkan,  
Semua Raja bumiMu Kan bersyukur padaMu Tuhan.  
Karna mereka mendengar, Karya besar perjanjianMu.  
Tuhan mengingat kaum rendah,  
disorotnya yang masih angkuh. 
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3. Votum (Berdiri) 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF Salam sejahtera bagi kamu sekalian. 
J Salam  sejahtera bagimu. 

5. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah                         (Duduk) 

PF: Saudara sekalian, jika kita kembali mengingat perjalanan hidup 
pada tahun yang lalu, tentu ada kesadaran bahwa kita pernah 
melakukan dosa melalui  pikirkan, perkataan,  dan perbuatan. 
Karena itu mari, di hadapan Allah kita mengaku dosa sembari 
memohon ampun kepada Tuhan. 

 Seorang Bapak  

 Tuhan, sebagai ayah, kami sering kurang aktif hadir dalam 
persekutuan karena alasan banyak kesibukan. Kami juga sering  
melupakan tanggung jawab sebagai imam dan hanya larut  
sebagai pencari nafkah dalam keluarga kami. 

Seorang Ibu   

 Tuhan, sebagai ibu, kami sadar bahwa kehadiran kami 
seharusnya  membawa  keteduhan dan kesejukan kasih  untuk 
mewujudkan  anugerah Allah dalam keluarga dan persekutuan. 
Namun  sering  kali  kami  egois dan  biasanya larut dalam 
aktivitas keseharian, dan bahkan mengatasnamakan kegiatan 
pelayanan sehingga lalai mengurus suami dan anak-anak kami.   

Semua 

 Ampunilah dan kasihanilah kami 

Seorang Pemuda 

 Tuhan, sebagai pemuda kami sering memberontak,  dan tidak 
mampu mengendalikan hati dan pikiran  yang membuat kami 
kerap bersitegang dengan ayah, ibu dan saudara. Dalam 
pergaulan kami dengan sesama kerap kali kami menganggap 
jalan kami  benar tetapi sesungguhnya mencederai hatiMu dan 
orang tua serta sesama kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya 
Tuhan. 
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Seorang Anak 

 Tuhan, sebagai anak kami sering tidak mau dengar-dengaran 
dan tangisan menjadi senjata terhadap orang tua kami. Kerap 
kami susah diatur dan hanya mau dimengerti.  

Semua 

Ampuni dan kasihanilah kami. 
 

J Menyanyikan “Mazmur 51” 
 

Kiranya kasihankan aku, Hu,  
ampuni aku dengan kemurahan,  
hapuskanlah segala kesalahan  
dan,'dosaku, menurut rahmatMu.  
Seluruh diriku basuhkanlah  
dan sucikanlah aku dari dosa.  
Hatiku tahu kejahatannya,  
yang dihadapanku senantiasa. 
 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: Dia yang tidak 
mengenal dosa telah dibuatNya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah (2 Kor 5:21) 

J Menyanyikan “Ajaib Benar Anugerah” (KJ 40:1,2) 

Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.  
 
Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang 'ku lega! 
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah! 

 

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Saudara-saudaraku yang 
kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum 
nyata apa keadaan kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa 
apabila Kristus menyatakan diriNya kita akan menjadi sama 
seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadanNya yang 
sebenarnya( I Yoh 3:2) 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur  148:1-14 (Berbalasan) 
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S Menyanyikan “Mazmur 148” 
 

Haleluya Haleluya Hai isi sorga nyanyilah.  
Laskar malaikat puji t’rus Yang Mahatinggi dan Kudus. 
Surya dan bulan, puji Dia segala bintang t’rang ceria, 
angkasa luar yang megah, nyanyikanlah Haleluya.  
 

Haleluya, Haleluya Tuhan dimuliakanlah.  
Bersama-sama puji t’rus Yang Mahakuasa dan Kudus.  
Ia telah memb’ri perintah, maka semuanya tercipta,  
kokoh teguh selamanya. Haleluya, Haleluya.  

 

PELAYANAN FIRMAN  

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 61:10-62:3 

 Lector 2:  Galatia 4:4-7 (Bahan utama) 
 

J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

PF  Injil Lukas 2:22-40    (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

10. Khotbah  (Duduk) 

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Pengakuan Gereja Toraja) (Berdiri) 

P Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja 
mengaku bahwa: 

J Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat 

P Pengakuan ini dijabarkan dalam Pengakuan Gereja Toraja 
bahwa: 

J Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan 
dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia 
bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. 

P+J Amin. 
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Menyanyikan “Segala Benua dan Langit Penuh” (KJ 281:1,2) 

Segala benua dan langit penuh 
dengan bunyi Nama yang sangat merdu 
penghiburan orang berhati penat 
pengharapan orang yang sudah sesat 
Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus? 
 
Sesungguhnya Yesus yang layak benar 
dib’ri Nama itu, kudus dan besar, 
yang oleh sengsara kematianNya 
memb’ri keampunan dan damai baka. 
Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus? 

14. Persembahan              (Duduk) 

PL Haleluya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik 
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiaNya (Mazmur 106:1) 

J Menyanyikan “Ya Tuhan, hanya inilah” (PKJ 147) 

(Jemaat dengan peserta ibadah yang lebih banyak dan menggunakan alat 
musik, lagu persembahan dapat diantarai interlude utuh satu bait, sehingga 

tidak perlu dinyanyikan berulang-ulang) 

Ya Tuhan, hanya inilah, yang patut kuberi padaMu 
ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniaMu?  
 
Pemb’rian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya 
tiliklah juga hatiku, saat kubawa persembahan.  
 
Semua harta kami pun, bersumber hanya kepadaMu, 
dengan bersuka bergemar kupersembahkan kepadaMu. 
 

15. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT      

16. Menyanyikan “Kuyakin Tuhan Tuntun Langkahku” (PKJ 131:1-2)    

 (Berdiri) 

‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
serta membuka jalan bagiku. 
Jika sungguh berserah dan berdoa padaNya, 
Tuhan membuka jalan bagiku. 
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Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
serta membuka jalan bagiku. 
‘Ku mencari wajahNya, maka malampun cerah; 
Tuhan membuka jalan bagiku 

17. Pengutusan  

PF Pergilah ! Tuhan yang telah memberikan hak Istimewa di 
dalam Kristus akan menolong dan  menjaga  saudara. Karena 
itu yakinlah  bahwa Matahari tidak akan menyakiti engkau 
pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan 
menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga 
nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari 
sekarang sampai selama-lamanya Mz 121 . 

18. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

 " . @ .’| ! . 7 .’| z6x x@x x!x x7x x|c ! 

J  A   -  min,         A    -  min,       A    .     .    .      min 

19. Nyanyian Syukur 

PL  Terpujilah Tuhan yang telah menuntun kita menjalani tahun 
karuniaNya. Kita yakin bahwa Ia akan terus menjaga dan 
memelihara hidup kita dalam menjalani setiap rencana dan 
kerja  sambil berharap  bahwa  Dia  akan menyertai   kita untuk  
tiba  pada penghujung tahun 2018 mendatang. 

S Menyanyi “Tuhan Kau Gembala Kami” (KJ 407:1,2) 

Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami, dombaMu; 
b’rilah kami menikmati hikmat pengurbananMu. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu, 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu.  
 

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. 
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13. Akhir  Tahun Keluarga  31 Desember 2017 

TATA IBADAH AKHIR TAHUN (KELUARGA) 
MINGGU, 31 DESEMBER 2017 

 
“Hak Istimewa Orang Beriman kepada Yesus Kristus” 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan Ibadah 

P Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2017, 365 hari telah kita 
lalui merangkai kehidupan bersama sebagai keluarga. Banyak 
hal yang telah tertorehkan, jatuh dan bangun, suka dan duka, 
bahagia dan sedih, adalah dinamika yang memberi harmoni 
yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Namun kita 
sungguh percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dan kita 
memiliki “Hak Istimewa sebagai orang yang beriman 
kepada Yesus Kristus”, untuk terus menjalani hidup yang 
dikaruniakan Tuhan dengan menyatakan kuasa dan kasih 
Tuhan, menghadirkan melodi yang indah di setiap nafas hidup 
kita.  

S Menyanyi “Kekuatan Serta Penghiburan” (KJ 332:1-2)    (Berdiri) 

Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. 
Tiap hari aku dibimbingNya; tiap jam dihibur hatiku. 
Dan sesuai dengan hikmat Tuhan ‘ku dib’rikan apa yg perlu. 
Suka dan derita bergantian  memperkuat imaku. 
 
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatNya tiap jam. 
DiangkatNya bila aku jatuh, dihalauNya musuhku kejam. 
Yang namaNya Raja Mahakuasa, Bapa yang kekal dan abadi,  
mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. 

2. Votum  (Berdiri) 

P Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

4   3    2   1  + 
J   A   -  min     A  -  min 

3. Salam 

P Salam kasih dari Yesus Kristus untuk keluarga kita. 

J Haleluya, terpujilah Kristus, Tuhan dan Gembala kita. 
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4. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk)  

P Tuhan, Engkau sungguh mengenal kami dan tahu segala 
kelemahan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanMu. 
Saat ini, kami mau meneduhkan diri kami dan mengakui segala 
dosa serta kelemahan kami yang kami perbuat melawan 
kehendakMu. 

Bapak 

 Tuhan, hidup kami sering tidak berkenan di hadiratMu. 
Pekerjaan, rutinitas, dan kesenangan, kami jadikan penghalang 
untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin kami sering 
mengeluarkan kata-kata yang kasar dan mendukakan hati 
orang lain. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. 

S Menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” (KJ 43)  

   gjj2j 3  1  j2j 3 j1j 2 y  1 .’ jg2j 3 3  j3j 5 j2j 3 1 2 .’ 
Tu- han,  ka-si-ha-ni ka-mi    Kris- tus,  ka-si-ha-ni ka-mi 

   gj2j 3 1  j2j 3 j1j 2 y 1 .+ 
  Tu-han, ka-si-ha-ni ka-mi 

Ibu  

 Sebagai ibu, banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak 
Engkau kehendaki, Ya Tuhan. Kami lalai mendidik anak-anak 
kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mulut kami pun 
seringkali mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga 
membuat  suami, anak-anak kami serta keluarga yang lain 
menjadi sedih dan terluka. Tuhan kami mohon 
pengampunanMu. 

S Menyanyi “Tuhan, Kasihani Kami” (KJ 42) 

Tuhan kasihani, Kristus kasihani 
Tuhan kasihani kami 

Anak  

 Tuhan Yesus, kami bersyukur buat Papa dan Mama yang Tuhan 
berikan kepada kami. Tetapi kami sering berbuat dosa kepada 
mereka dengan tidak mau dengar-dengaran. Banyak kali kami 
menuntut  supaya  hanya kemauan kami yang dipenuhi tanpa 
memikirkan apakah Papa dan Mama sanggup memenuhi segala 
apa yang kami ingini. Tuhan, tolonglah, ampuni kami. 
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S Menyanyi “Tuhan, Kasihani Kami” (KJ 42) 

Tuhan kasihani, Kristus kasihani 
Tuhan kasihani kami 

P Sesungguhnya kami semua penuh dengan kelemahan dan 
keterbatasan. Ya, Tuhan, baharuilah dan kuduskanlah kami. 
Agar kami layak menjalani hari-hari karunia Tuhan dalam 
menapaki masa depan kami yang penuh impian dan harapan 
yang indah.  

 

S Menyanyikan “Ya Yesus Terkasih” (KJ 382:1-2) 

Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku,  
kubuang dosaku demi namaMu. 
Kau Jurus’lamatku, Pengasih benar. 
Kasihku padaMu semakin besar. 
 

Engkau lebih dulu mengasihiku; 
Kauhapus dosaku dengan darahMu. 
Menanggung sengsara Kau tidak gentar; 
kasihku padaMu semakin besar.   

P Inilah berita anugerah bagi kita: “Siapakah Allah seperti 
Engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan 
pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak 
bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan 
berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi 
kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan 
melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.” (Mikha 

7:18-19) 

S Menyanyikan “Di Heningnya Malam Ini” (PKJ 172) 

Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, 
bertelut berdoa padaMu; inilah bisik kalbu: 
Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, 
kuserahkan hanya padaMu, kurban persembahanku. 
Walau ‘ku berdosa, walau ternoda, 
tetapi darah yang kudus t’lah sucikan diriku. 
Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, 
melainkan Kristus Tuhanku, hidup dalam diriku. 

- Saling memberi salam satu dengan yang lain 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 

5. Doa pembacaan Alkitab 

6. Pembacaan Alkitab Yesaya 62:10-62:3 

7. Khotbah  (Duduk) 

RESPONS JEMAAT 
 

8. Menyanyi “Mari Sebarkan Injil” (PKJ 183) 

 

Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia; 
mari kabarkan nama Yesus Mahamulia. 
Besar kasihNya bagiku dan bagi kita semua, 
Dia mati bagi umat manusia. 
 

Ref. 
Mari sebarkan, hai mari wartakan; 
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, 
dan teruskan serta beritakan  
rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. 

 

Bukalah hatimu, mari terima Dia. 
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. 
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri; 
s’gala puji bagi Tuhan diberi. 

 

9. Persembahan 

PL Nas Persembahan: “Diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang 
yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan 
perjanjian-Nya.” (Mazmur 111:5). 

J Menyanyi “Inilah Rumah kami” (PKJ 288:1,2) 

Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang; 
siapa yang menjamin? Tak lain, Tuhan sajalah. 

Ref 

Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta; 
sejahtera semua, sekeluarga bahagia. 
  

Betapalah mesranya, ayah dan ibu contohnya; 
semua anak-anak ikut teladan tindaknya. 
 

10. Doa Syukur dan Syafaat 
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PENGUTUSAN DAN BERKAT 

 

11. Menyanyikan “Tuhan Jadi Penolongku” (NJNE 64)                  (berdiri) 

5 5 j5j 3  j2j 3 | 1 1 j.1 j3j j 5|a1.j.a3  aj2j a1| 6.. 
1   Tu-han ja-di   pe-no - long-ku. Engkau be-ri    a  - ku me - nang 
2   Syu-kur ke-pa-da-Mu   Tu - han, Engkau be-ri    a - ku me – nang 

 

j6j j 6| 5 3 . j6j 6|5 3 j.1 j2j j 3|5 j.6 3 2|1..0+ 
1   Ba -  ik   hi-dup   a-tau mati     a- ku   tetap    milik Tuhan 
2   Ba -   ik  suka      a-tau duka   Engkau  peno-long seja-ti 
 

12. Pengutusan   

P Tinggal sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2017 ini dan 
memasuki tahun yang baru 2018. Tentu ada banyak impian, 
yang menjadi harapan kita bahkan juga seribu macam 
pertanyaan untuk mengawali sesuatu yang baru di tahun yang 
baru. Namun yakinlah, Tuhan selalu menyertai kita. Ia adalah 
Bapa yang selalu setia memelihara anak-anakNya. Karena itu, 
pergilah dan tetaplah setia dalam iman kepada Kristus, 
Juruselamat kita. 

 

13. Berkat 

P Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Kami memuji kebesaranMu”  

Kami memuji kebesaranMu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.  
Kami memuji kebesaranMu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.  
 

14. Nyanyian Syukur 

P Di tengah badai hidup kita, Tuhan selalu ada, Ia tidak pernah 
meninggalkan kita. Ia setia menjadi sobat kita yang menopang 
dan menghibur kita. 
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J Menyanyi “Tenanglah Kini Hatiku” (KJ410) 

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. 
 
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. 
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14. Tahun Baru  1 Januari 2018 

TATA IBADAH TAHUN BARU 
SENIN, 01 JANUARI 2018 

(Berdasarkan Liturgi Syukur, Stola Kuning) 
 

“Bersama Tuhan Menjalani Tahun yang Baru” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH: 

1. Persiapan  

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL  Hari ini kita berada di awal tahun yang baru, tahun 2018. 
Tahun baru datang setelah melewati rangkaian hari, 
minggu, bulan pada tahun 2017. Rangkaian waktu itulah 
yang membuat kita berada di hari yang baru dan tahun yang 
baru. 

 Hari yang baru di tahun yang baru memang layak untuk 
dirayakan, tetapi tidak harus dengan pesta yang gegap 
gempita. Kita dapat merayakannya dengan meletakkan 
komitmen iman untuk menjalani tahun yang baru dan 
menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Semangat macam 
inilah yang diteladankan Tuhan bagi kita. Ia menjadikan 
langit dan bumi yang baru bukan dengan cara membuang 
langit dan bumi yang lama. Pembaharuan-Nya didasarkan 
pada ciptaan awal, di mana saat Ia menciptakan langit dan 
bumi, Ia bersabda, ”Semuanya sungguh amat baik”. 
Dengan kasih-Nya, Tuhan menjadikan semuanya menjadi 
baru agar manusia hidup lebih baik dan makin 
berpengharapan. Kita juga dipanggil dalam pembaruan itu. 
Dalam mewujudkannya kita dihimpunkan di sini untuk 
berjumpa dengan Allah dengan Tuntunan tema : ”Bersama 
Tuhan Menjalani Tahun yang Baru” 
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2. Prosesi  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Siang, Malam, Musim Tahun” (KJ 331) 

Siang, malam, musim, tahun gilir ganti melenyap;  
bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap.  
Hidup kita menjalani jangka waktu dunia;  
tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. 
 
Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya,  
kita pun menuju makam yang fana.  
Dari bumi kita lahir dan kembali padaNya; 
tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? 
 
Sungguh, Allah mengasihi dunia ciptaanNya:  
dalam PutraNya sendiri Ia tinggal beserta.  
Yang percaya kepadaNya, tak binasa tenggelam,  
tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. 
 

3. Votum  (Berdiri) 

P Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan, yang menjadikan 
langit dan bumi, yang kasih setia-Nya sampai selama-lamanya 
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganNya. 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  

4. Salam (Berdiri)  

P Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita 
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 

J  Dan menyertaimu juga. 

5. Pengakuan Dosa dan Berita anugerah  (Duduk) 

- Pianis atau Organis mulai memainkan instrument music PKJ 41 

P Kepada kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa dan 
kesalahan yang telah kita lakukan baik dalam pikiran, 
perkataan dan perbuatan kita. Marilah kita merendahkan hati 
kita di hadapan Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan 
kesalahan kita sambil memohon pengasihan-Nya dan 
menyanyi ”Kudatang pada-Mu, anak domba Allah”  
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J Menyanyikan “Ku datang kepadaMu” (PKJ 41:1,2) 

Cantor Yy j.j 1  2  j.j 3 | 2 j.j 1  y  . |  
 Ku -  da - tang     ke  -   pa  -  da  - Mu 
 Ku – ber - su   -   jud     pa  - da  - Mu 

J  JjyJjjJJJ j y . j1j j 1 . | jjyJj j YYYy  . . . ’| 
 A - nak     Domba          Allah 
 A - nak     Domba          Allah 

Cantor y j.j 1  2  j.j 3 | 5 j.j 2  3  . |  
 Ku  -  mo-hon       pe - nga -  sih-an 
 Ku  -  se  - rah   -  kan  hi  -  dup-ku, 

J  j2j j 2  . j3jj j 2 . | j1j j 2. . . ’| 
 A - nak      Dom-ba           Al-lah 
 A - nak      Dom-ba           Al-lah 

S  3 j.5 6 j.3| 5 j.6  6 .|3 j.j 5  6 j.3 |j2j j 3 
 A - tas do- sa – do - sa - ku      dan   pe - lang-gar- an – ku 
 Kar’na Tu-han  sa – ja – lah yang    me –nye –la - mat-kan. 

 Yy j.1   2 j.3| 2 j.1  y | jyj y . j1jj j 1 .| jyj y  
 Ku-dus - kan-lah  di –  ri  -  ku,    A-nak     Domba        Al-lah 
 Bimbing ke – hi – du - pan-ku,    A-nak     Domba        Al-lah 
 

PF  Ya Bapa, kami sebagai umat-Mu mengakui segala salah dan 
dosa kami. Dengarkanlah doa pengakuan kami, Amin.  

 

6. Berita Anugerah  

PF   Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali : Sebab inilah yang 
telah diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung bumi! 
Katakanlah kepada puteri Sion: Sesungguhnya, keselamatanmu 
datang; sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payah-
Nya ada bersama-sama Dia dan mereka yang diperoleh-Nya 
berjalan di hadapan-Nya. (Yes. 62 : 11) 
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J  Menyanyikan “Aku Dapat di Hatiku” (KJ No. 423 : 1-3) 

Aku dapat di hatiku mutiara yang permai: 
Tuhan Yesus, Kawan karib, takkan lagi tercerai. 
 

Aku dapat di t’lingaku bunyi lagu yang kudus: 
Jurus’lamat besertaku dan dosaku ditebus. 
 

Aku dapat di mataku pemandangan mulia: 
bumi baru yang membawa damai dan bahagia.  

 

PEMBERITAAN FIRMAN  
 

7. Doa Pembacaan Alkitab 

8. Pembacaan Alkitab 

Pembacaan 1 : Pengkhotbah  3:1-15 (Seorang Pemuda) 

Pembacaan 2 : Wahyu 21:1-6a (Seorang Anak) 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 

PF Pembacaan Injil :  Matius 25:31-46  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

9. Khotbah  (Duduk) 

10. Saat Teduh 

11. Doa Bapa Kami 

 
RESPONS JEMAAT 

12. Persembahan 

PL  Kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur 
kepada Tuhan melalui Persembahan Syukur. Marilah kita 
memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan 
Firman Tuhan dari ”Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada 
yang lebih baik dari pada bersuka-suka dan menikmati 
kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang 
dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala 
jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah”. Pengkh 3:12-13 
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J  Menyanyikan “T’rima Kasih Ya Tuhanku” (PKJ No. 148) 

(Jemaat dengan peserta ibadah yang lebih banyak dan menggunakan alat 
musik, lagu persembahan dapat diantarai interlude utuh satu bait, sehingga 

tidak perlu dinyanyikan berulang-ulang) 

Anak-anak 

T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberianMu. 
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu. 
Kau curahkan pada umatMu, Kau curahkan pada umatMu.  

Pemuda 

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.  

Orang tua 

‘Kan kupakai waktu itu, melakukan tanggung jawabku 
dan menolong sesamaku, menurut firman serta karyaMu,  
kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu.  

Semua 

Puji syukur kuucapkan, atas waktu yang Kauciptakan. 
Kutaati, kuhargai, di dalam kata dan perbuatanku, 
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. 

13. Doa Syukur dan Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  

14. Petunjuk Hidup Baru  (Berdiri)  

PF  Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku 
menjadikan segala sesuatu baru!" Dan firman-Nya: 
"Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan 
benar." (Wahyu 21:5) 

15. Nyanyian Jemaat (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Perubahan Besar” (PKJ No. 239 : 1 & 3) 

Perubahan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku; 
di jiwaku bersinar terang yg cerlang, sejak Yesus di hatiku.   

 

Ref. 
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.  
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Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku; 
aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku.  Ref. 
 

16. Pengutusan  (Berdiri) 

PF Pergilah dan teruslah melangkah bersama Tuhan menjalani 
tahun yang baru ini, sebab masa depan sebagai umat Tuhan 
ada di dalam tangan-Nya sendiri. Tuhanlah yang tahu apa yang 
akan terjadi di tahun ini. Tuhanlah yang mempunyai rencana 
masa depan yang bukan untuk mencelakakan umat-Nya, 
melainkan rencana keselamatan; sebagaimana Firman Tuhan 
yang menyatakan: ”Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah 
firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari 
depan yang penuh harapan”. 

17. Berkat   

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 

18. Nyanyian Syukur 

J  Menyanyikan “Bu’tuomo Taun Ba’ru” (NJNE No. 40) 

Bu’tu omo Taun  Ba’ru e tau na sorongangki’ Puangta. 
Salama’ sala ma’ Taun Ba’ru lako kita sola nasang. 
La  sende sendeki’ umpudi pudi Puang. 
Salama’, salama’, salama’ Taun Ba’ru. 
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MAKNA EPIFANI 
 
Epifani berasal dari bahasa Yunani yang artinya “manifestasi” atau 

“penampakan jelas”. Dalam tradisi, Epifani dirayakan pada tanggal 6 
Januari, atau minggu yang terdekat dengan tanggal 6 Januari. Baik Gereja 
Timur maupun Barat memiliki pemahaman mengenai Epifani pada 
umumnya sama, tetapi kemudian mereka berbeda penghayatan. Dalam 
ritus Barat, Epifani adalah dalam rangka memperingati kedatangan orang 
Majus dari Timur (Tiga Raja), yang menunjukkan manifestasi bayi Yesus 
terhadap orang Yahudi atau di luar bangsa Yahudi (berarti seluruh dunia), 
sebagai Anak Allah. Sedangkan ritus Timur, Epifani adalah untuk 
memperingati pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di sungai 
Yordan, untuk menunjukkan manifestasi Yesus dalam memulai pelayanan-
Nya sebagai Anak Allah  dengan mengubah air menjadi anggur. Tanggal 6 
Januari juga sebagai puncak perayaan Natal bagi Gereja Timur. Tetapi 
entah tradisi Timur atau Barat yang memulainya, yang jelas 6 Januari 
sudah masuk dalam kalender gerejawi sebagai Hari Epifani dalam rangka 
mengakhiri masa Natal (25 Desember sampai 5 Januari).  

Gereja Toraja tidak berkiblat pada salah satu ritus yang merujuk 
peristiwa yang berbeda dalam kisah Yesus, tetapi memberi penekanan 
pada makna yang menjembatani keduanya. Pemaknaan itu memberi 
penekanan pada penyataan diri Yesus di dunia, baik melalui bintang di 
timur yang menjadi pandu orang Majus, peristiwa baptisan, maupun 
mujizat pertama, air jadi anggur. Yang jelas, epifani membuka suatu 
kenyataan bahwa kristus datang bukan hanya untuk sekelompok orang 
(misalnya orang Yahudi pada masa itu), melainkan bagi seluruh dunia. 

Oleh karena itu Majelis Gereja dapat menentukan 6 Januari untuk 
melaksanakan Baptisan Kudus sebagai hari ber-anamnesis (mengenang) 
dan ber-mimesis (meniru/menggalami) dengan Baptisan Yesus. Jika karena 
keadaan tertentu sehingga Epifania tidak bisa dilaksanakan tepat pada 
tanggal 6 Januari, pelaksanaannya dapat dipindahkan ke hari Minggu 
setelah tanggal 6 Januari. 
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15. Hari Epifani  6 Januari 2018 

TATA IBADAH EPIFANI 
SABTU, 06 JANUARI 2018 

(Berdasarkan Liturgi Syukur, Stola Kuning) 
 

“Menyembah Kristus, Raja Segala Bangsa” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 
 

1. Persiapan  

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  
- Perayaan epifani bisa juga dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 

7 Januari 2018, dengan penyesuaian Leksionari. 

PL Tanggal 6 Januari setiap tahun adalah perayaan Epifani. Epifani 
adalah peringatan peristiwa penampakan Yesus ke dalam 
dunia, yang ditandai oleh perjumpaan-Nya dengan orang-orang 
Majus, dan juga terkait dengan baptisan Yesus.  

 Dalam peziarahannya, para majus telah menyusuri sebuah rute 
perjalanan yang jauh, menempuh berbagai rintangan dan 
hambatan bahkan mengorbankan banyak hal untuk perjalanan 
itu sendiri. Segala upaya telah ditempuh para majus dalam 
perjalanannya adalah upaya batin; mereka tidak mencari 
kehebatan, kekuasaan atau kekayaan, melainkan ”datang untuk 
menyembah Dia”. 

 Kisah para majus adalah simbol dari setiap orang yang 
memiliki kerinduan mencari dan kesediaan berkorban 
menemukan dan menyembah Tuhan dalam hidupnya. Kisah 
para majus adalah kisah yang patut dihayati oleh semua orang 
yang rindu menyembah Tuhan dalam hidup mereka.  Kisah 
para majus adalah kisah hidup kita. 
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2. Prosesi  

J  Menyanyikan “Siapa Gerangan Sang Raja” (PKJ No. 72 : 1 & 2) 

Siapa gerangan Sang Raja yang t’lah lahir? 
Ikut petunjuk para malaikat. 
Lekaslah cari Sang Bayi di palungan, 
dibungkus lampin; mari melihat!    

Ref. 
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah! 
Sang Juru s’lamat datang ke dunia! 
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah 
KelahiranNya membawa damai.   

 

Nubuat lama yang dulu disabdakan 
kini ternyata t’lah digenapi. 
Sang Raja Damai pembawa t’rang abadi 
sekarang lahir; sorga bernyanyi.  Ref. 

3.  Votum  (Berdiri) 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,      A   -  min,    A        -       min. 

4. Salam  (Berdiri)  

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 

J Dan menyertai saudara juga 

5. Pengakuan Dosa dan Berita anugerah  (Duduk) 

PF Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk 
mengakui segala dosa kita menurut Mazmur 51:3-13 

J  Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, 
hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar! 

PF  Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan 
tahirkanlah aku dari dosaku! 

J   Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa 
bergumul dengan dosaku. 

PF  Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa 
dan melakukan apa yang Kauanggap jahat,  
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J supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam 
penghukuman-Mu. 

PF  Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa 
aku dikandung ibuku. 

J Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, 
dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat 
kepadaku. 

PF  Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, maka aku 
menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari 
salju! 

J   Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang 
yang Kauremukkan bersorak-sorak kembali! 

PF Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah 
segala kesalahanku! 

J Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku 
dengan roh yang teguh! 

PF+J Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah 
mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku! 

J Menyanyikan “Kasihanilah Aku” (PKJ 49 :1-4) 

Kasihanilah Aku, Tuhan, menurut kasih setiaMu 
dan hapuslah pelanggaranku  
menurut rahmatMu yang besar. 
 

Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, 
dan tahirkanlah aku, Tuhan,  
tahirkanlah dari dosaku.    
 

Sebab sekarang kusadari segala pelanggaranku. 
Senantiasa ‘ku bergumul  
dengan dosaku terhadapMu.    
 

Engkau, ya Tuhan, mahaadil di dalam keputusanMu, 
sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setiaMu.   

PF Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali : ”Ia telah melepaskan 
kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam 
Kerajaan Anak-Nya yang kekasih;  di dalam Dia kita memiliki 
penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.” (Kolose 1:13-14). 
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J Menyanyikan “T’lah Kutemukan Dasar Kuat” (KJ  38 : 1 & 3) 

T’lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. 
Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu Dasar yang teguh: 
Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap! 
 

Tak Kaubiarkan ciptaanMu terkapar dalam dosanya: 
telah Kauutus PuteraMu menyelamatkan dunia 
dan pintu hati Kauketuk, agar terbuka bagiMu. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN  
 

6. Doa Pembacaan Alkitab 

7. Pembacaan Alkitab 

Lector 1: Yesaya 60 : 1 - 7  

Lector 2: Efesus 3 : 1 - 13   
 

J  Menyanyikan “Haleluya” KJ 473b 

       J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,     ha-le - lu      -          ya! 
 

PF Injil Matius 2 : 1 - 12  (Berdiri) 

J menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78)  
 

8. Khotbah  (Duduk)  

9. Saat teduh 

10. Doa Bapa Kami 
 

RESPONS JEMAAT 

11. Persembahan 

PL ”Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, 
engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab 
kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan 
kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.” Yesaya 60:5 

 

J Menyanyikan ”Hai Bintang Timur” (KJ 133) 

Hai bintang Timur, terbitlah kembali dalam semarak 
cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari 
orang Majusi di malam kelam. 
 



96 
 

Mari, tunjukkan tempat Yesus lahir! Sungguhkah Dia 
di kandang rendah? Bayi lembut di palungan terbaring, 
langit dan bumi KerajaanNya. 
 

Kami berlutut bersama Majusi: bagiMu, Tuhan, 
Pujian syukur! T’rimalah hati yang Kaubuat suci 
Bagai pengganti menyan, mas dan mur. 
 

12. Doa Syukur dan Syafaat 
 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  

13. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PL “Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan 
kemuliaan TUHAN terbit atasmu.” (Yesaya 60:1) 

 

14. Nyanyian Jemaat  (Berdiri) 

J Menyanyikan “Tuhanku, Biarlah HambaMu Pergi” (PKJ No. 75) 

 

Tuhanku, biarlah kini hambaMu pergi 
sesuai firmanMu, dalam damai sejahtera. 
Kurnia s’lamatMu t’lah lihat mataku. 
S’lamatMu yang Kau b’ri di hadapan dunia.    
 
Tuhanku, s’lamatMu adalah t’rang kekal, 
dan terang itulah jadi pernyataanMu. 
Dan semua bangsa lain akan lihat nyatanya. 
TerangMu jadilah kemuliaan umatMu.    

15. Pengutusan  (Berdiri) 

PF Pergilah dalam damai sejahtera sebagai orang-orang pilihan 
Allah, dan nyatakanlah terang Allah bagi dunia ini, agar 
keselamatan yang dari dari Allah akan terlihat nyata oleh 
siapapun yang saudara jumpai. Karena itu arahkanlah hatimu 
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya : 

 

16. Berkat   

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 
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17. Nyanyian Syukur 
 

J Menyanyikan “Hai Musafir Mau Kemana?” (KJ. No. 269) 

 

Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? 
Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu: 
Lewat gunung dan dataran arah kami ke istana, 
Arah kami ke istana kota Raja yang kudus. 
Arah kami ke istana kota Raja yang kudus. 
 
Apa kami boleh ikut ke neg’ri tujuanmu? 
Tentu saja, ayo mari, mari ikutlah terus! 
Mari ikut sungguh-sungguh: oleh Yesus kau ditunggu, 
Oleh Yesus kau ditunggu di kotaNya yang kudus. 
Oleh Yesus kau ditunggu di kotaNya yang kudus. 
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MAKNA TRANSFIGURASI YESUS 

 
Minggu Transfigurasi adalah titik peralihan dua Siklus dalam 

kalender liturgi yaitu Siklus Natal (yang dimulai dari Minggu Adven hingga 
Epifani) dan Siklus Paskah (yang dimulai Rabu Abu hingga minggu Kristus 
Raja sebagai akhir tahun gerejawi. Perayaan Transfigurasi Yesus bertujuan 
untuk menghayati peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung (Mat. 
17:1-13; Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28-36). Pada kejadian itu, wajah Yesus 
berubah menjadi bercahaya seperti matahari, dan pakaianNya bersinar. 
Dalam perubahan itu, Yesus tampak berbicara dengan Musa dan Elia. 
Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapiNya 
di Yerusalem. Perubahan wajah Yesus itulah yang ditunjuk oleh istilah 
Transfigurasi yang secara harfiah berarti “perubahan rupa”.  

Peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung merupakan 
permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Hal itu pulalah yang 
dikenang dalam minggu transfigurasi, untuk masuk dalam tahapan 
Kalender Liturgi yang baru yaitu Siklus Paskah. Secara Alkitabiah, 
peralihan siklus itu bisa dilihat dalam penempatan kisah pemuliaan Yesus 
di atas gunung dengan alur cerita yang sama dalam Injil Matius, Markus 
dan Lukas. Biasanya alur cerita ketiga Injil sinoptik ini berbeda. Tetapi 
beberapa perikop sebelum pemuliaan Yesus di atas gunung, ditampilkan 
dengan alur yang persis sama yaitu: pengakuan Petrus dan pemberitahuan 
pertama tentang penderitaan Yesus dan kemuliaanNya pada zaman akhir 
sebagai hakim.  

Rentetan kisah yang dimulai dari pengakuan kepada Yesus sebagai 
Mesias Anak Allah yang hidup; berita tentang penderitaan Yesus; dan 
kemuliaanNya kelak yang tampil untuk menghakimi bangsa-bangsa, itulah 
inti Transfigurasi. 
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16. Minggu Transfigurasi 11  Pebruari  2018 

TATA IBADAH MINGGU TRANSFIGURASI 
MINGGU, 11 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Ungu) 
 

 “Kemuliaan Allah Nyata Dalam Kristus”  
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

 

PL Selamat hidup hari ini dan selamat datang di rumah Tuhan. 
Terpujilah Allah Tritunggal yang hanya oleh anugerah-Nya kita 
dimungkinkan hadir di rumah-Nya untuk memuliakan dan 
menaikkan syukur serta menyaksikan kehidupan iman kita.  

 Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Dalam kalender 
gerejawi, Minggu Transfigusari adalah akhir Siklus Natal. 
Perayaan Transfigurasi Yesus bertujuan untuk menghayati 
peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada 
kejadian itu, wajah Yesus berubah dan bercahaya seperti 
matahari dan pakaianNya bersinar. Dalam perubahan itu, 
Yesus tampak berbicara dengan Musa dan Elia. Mereka 
berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan 
digenapiNya di Yerusalem. 

 Peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung merupakan 
permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Hal itu pulalah 
yang dikenang dalam minggu transfigurasi. 

 Firman Tuhan akan menuntun kita hari ini dan sepanjang 
minggu ke depan melalui tema: “Kemuliaan Allah Nyata dalam 
Kristus”. 
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2. Prosesi  (Berdiri) 

J Menyanyikan  “Mulia, mulia Nama-Nya” (PKJ 2) 
 

Mulia, mulia namaNya.  
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 
Mulia, kekuasaanNya, memb’ri berkat bagi jemaat, 
Bersyukurlah! 
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.  
Dialah selamanya Sang Raja benar! 
Mulia, mulia namaNya! 
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

S Menyanyikan ”Haleluya” KJ 472 

5. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Tuhan Allah kita Mahatahu. Tidak ada yang tersembunyi di 
hadapan-Nya. Marilah dengan kesungguhan dan dalam 
kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita. Mari kita 
berdoa ! 

- PF memimpin doa pengakuan dosa. 

J Menyanyikan “Kumohon Pengampunan” (PKJ 42) 

 

Kumohon pengampunan, Tuhan,  
atas segala dosa yang banyak kulakukan, 
Tuhan, nyata dihadapanMu.  
 

Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku;  
jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalanMu.  
 

Kau gunung harapanku, Tuhan, 
Sumber kehidupanku, tempat  perlindunganku,  
Tuhan, dari jerat penggoda.  
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PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “Sebab karena kasih 
karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil 
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: 
jangan ada orang yang memegahkan diri.” (Ef. 2:8,9) 

J Menyanyikan “Sudah Kudapat Sayang Tuhan” (NR 137) 

Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak 'ku beraib. 
Melihat itu aku heran, 'kan kasih sayang yang ajaib 
T'lah aku tahu karunia, serta memuji rahmat-Nya. 
 

Jikalau Allah hitung congkak, dan kekerasan hatiku, 
tentu 'ku patutlah ditolak jauh dari Pohon Hidupku. 
Tetapi, lihat sayang -Nya: t'lah aku diterima-Nya! 
 

Jikalau orang lain bertanya: "Di mana pokok s'lamatmu?" 
Kujawab: "Sungguh, itu hanya belas kasihan Tuhanku." 
'Ku tunduk dgn tak menggah melainkan akan rahmat-Nya. 

 

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Sebab Allah yang telah 
berfirman: ”Dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga yang 
membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita 
beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang 
nampak pada wajah Kristus. (2 Korintus 4:6) 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 50:1-6 (Berbalasan) 

S Menyanyikan “Apalah Arti Ibadahmu” (PKJ 264: 1, 2) 

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
bila tiada rela sujud dan sungkur? 
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
bila tiada hati tulus dan syukur?  
 

Ref. 
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. 
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, 
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.  
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Marilah ikut melayani orang berkeluh, 
agar iman tetap kuat serta teguh. 
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, 
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ref.   

PELAYANAN FIRMAN  

8. Doa Pembacaan Alkitab (Nyanyian) 

J Menyanyikan “Muliakanlah Tuhan Allah” (KJ 14:1-3) 

Muliakanlah Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, 
muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya. 
 

Kami datang kepadaMu, kami datang kepadaMu, 
bersyukur sebulat hati, kar’na kasihMu besar. 
 

Kau dekat dengan firmanMu, kau dekat dengan firmanMu, 
Ya, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. 

 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:   2 Raja-Raja 2:1-12  

Lector 2:   2 Korintus 4:1-6  

J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

PF  Injil Markus 9:2-9 (Bahan Utama)  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

10. Khotbah  (Duduk) 

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Berdiri) 

- Dalam bentuk nyanyian. 

Menyanyikan “Allah Bapa Tuhan” (KJ 13) 

Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah namaMu! 
Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah namaMu! 
Langit bumi ciptaanMu, kamipun anak-anakMu. 
Datanglah dengan kasihMu! 
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Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes’lamatan, 
Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes’lamatan, 
Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi, 
Kaulah Jurus’lamat kami! 
 

Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa. 
Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa; 
Sucikanlah hati kami, b’rilah hidup yang sejati; 
Tingallah bersama kami! 
 

Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, 
Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, 
Kami datang menyembahMu, memasyhurkan kuasaMu. 
Puji syukur kepadaMu! 

14. Persembahan (Duduk) 

PL Mazmur 50:5 Bawalah kemari orang-orang yang Kukasihi, yang 
mengikat perjanjian dengan Aku berdasarkan korban 
sembelihan!" 

J Menyanyikan  "T’rima Kasih Ya Tuhan” (NJNE 106) 

- Dinyanyikan berulang-ulang. Bisa diantarai instrument. 

T’rima kasih ya Tuhan atas  s’gala berkat. 
Ini persembahanku kubawa pada-Mu. 
T’rima syukurku Tuhan dan ajar anak-Mu, 
agar patuh pada-Mu, sepanjang hidupku. 

15. Doa Syafaat 

- Informasi mengenai pelaksanaan rabu Abu, ditekankan di sini, 
dengan membacakan makna Rabu Abu dalam buku panduan ini. 

PENGUTUSAN DAN BERKAT      

16. Menyanyikan “Tiap Orang Harus Tahu” (PKJ 281: 1, 2) (Berdiri) 

Ref. 
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, 
Tiap orang harus tahu, siapa Yesus ! Ref. 

 

Dia bagai Bunga Bakung, Bintang Fajar cemerlang, 
yang terindah tak bertara; tiap orang harus tahu! Ref. 
 

Dia Penyembuh ragaku, Jurus’lamat jiwaku; 
Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus! Ref. 
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17. Pengutusan  

PF Pergilah dengan damai sejahtera Allah. Pancarkan kemuliaan 
Allah melalui cara hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J Amin 

 

19.  Menyanyikan “Tiap Orang harus Tahu” (PKJ 281:3) 

Ref. 
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, 
Tiap orang harus tahu, siapa Yesus! 
 
Dia Putra yang terkasih, Anak domba yang kudus; 
Dia Mempelai sorgawi; tiap orang harus tahu! 
 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan 

di buka di meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan 
diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utam, membawa Alkitab dengan posisi yang 
sama saat berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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MAKNA RABU ABU 

 
Rabu Abu adalah hari pertama masa Pra-Paskah 40 hari yang 

dilaksanakan pada hari rabu setelah Minggu Transfigurasi. Dalam perayaan 
Gereja Mula-Mula disebut Hari Abu. Pada abad ke-13 simbol hari Rabu Abu 
untuk memasuki masa Pra-Paskah ialah dengan memberi abu pada dahi 
warga jemaat yang menggambarkan kesedihan, penyesalan dan pertobatan 
(seperti dalam Ester 4:1,3; dan bahkan digambarkan dengan memakan abu 
seperti dalam Mazmur 102:10). Abu pada Rabu Abu adalah simbol untuk 
mengungkapkan rasa tobat dan penyesalan, pengakuan akan kerapuhan 
dan kelemahan (Yunus 3:6), juga melambangkan harapan akan 
kebangkitan, dimana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api 
dan digantikan oleh bumi dan langit baru (band. 2 Petrus 3:10-13). Abu 
juga menjadi simbol bagi kepedihan hati yang mendalam (Ayub 2:8). Abu 
dipakai untuk keperluan pembersihan atas dosa (Bil. 19:9. 17-18; Ibrani 
9:13). Pada saat itu warga jemaat masuk ke suasana penuh penyesalan 
untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dengan memusatkan 
diri/perhatian pada pengorbanan Yesus.  

Simbol Rabu abu adalah penggunaan stola berwarna ungu, dan 
busana yang didominasi abu-abu dan hitam. Dalam liturgi, simbolisasi rabu 
abu dapat dilakukan dengan pembubuhan debu tanah pada dahi (Toraja: 
ditoding, ditodi’) dengan perkataan “engkau adalah debu dan akan kembali 
menjadi debu” (Kej 3:19). Simbol ma’toding ini dapat dilaksanakan di awal 
ibadah atau sebagai bagian dari refleksi pemberitaan firman.  

Dalam Rabu Abu, warga jemaat masuk ke suasana penuh 
penyesalan untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dengan 
memusatkan diri dan perhatian pada pengorbanan Yesus. Menurut tradisi, 
abu yang dipakai sebagai simbol adalah abu dari daun-daun palem 
perayaan Minggu Palma tahun lalu. Tetapi untuk ibadah Rabu Abu di Gereja 
Toraja (bila diadakan simbol abu, karena tidak mutlak harus ada), yang 
digunakan adalah debu tanah  (Kej 3:19). Dalam liturgi Rabu Abu, akta 
censura morum (pemeriksaan moral) perlu ditekankan (Yesaya 59). Jadi, 
bagi Gereja Toraja, Rabu Abu adalah pembukaan dari masa 40 hari untuk 
merenungi kelemahan-kelemahan di hadapan Tuhan, memperbaiki diri 
oleh kuasa Roh Kudus. Dari konteks budaya Toraja, Rabu Abu adalah waktu 
untuk massuru’-suru’, memeriksa diri dan memohon ampunan dari Tuhan. 
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17. Rabu Abu  14 Februari 2018 

TATA IBADAH RABU ABU  
MINGGU, 14 FEBRUARI 2018 

(Stola warna ungu) 
 

“Pertobatan yang Utuh” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH: 

1. Persiapan  

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  
- Sedapat mungkin, pencahayaan ruang ibadah dikurangi. 

PL Rabu Abu merupakan awal dari masa Prapaskah, di mana kita 
menghayati sikap merendah dalam pertobatan di hadapan 
Allah. Untuk itu marilah kita mengarahkan hidup kepada 
Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada semua orang dan 
berlimpah kasih sayang kepada segala ciptaanNya. 

J KepadaMu ya Tuhan kami datang  berserah, sebab kami 
percaya Engkau mengasihi kami dan memanggil kami untuk 
menyambut kasih-Mu, dan bertobat dalam kesungguhan sebab 
padaMu ada kasih dan pengampunan. 

PL Marilah saat ini, kita yang berbeban berat oleh dosa dan 
kesalahan, Tuhan telah menanti kita. Marilah menyambut 
ajakan Sang  Juruselamat  untuk berbalik dan kembali 
kepadaNya. 

2. Prosesi  (Berdiri) 

Menyanyikan  “Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil” (KJ. 353:1-4) 

Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,  
memanggil aku dan kau.  
Lihatlah Dia prihatin menunggu,  
menunggu aku dan kau. 
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Ref.  
“Hai… mari datanglah,  
kau yang lelah mari datanglah!”  
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 
“Kau yang sesat, marilah!” 

Cantor 

Janganlah ragu, TuhanMu mengajak, mengajak aku dan kau. 
Jangan enggan menerima kasihNya terhadap aku dan kau 
Ref. 

Solo 

Waktu serta kesempatan berlalu yang di b’ri aku dan kau.  
 Nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau 
Ref 

Semua 

Yesus berjanji membr’rikan kasihNya kepada aku dan kau. 
Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau Ref 

3. Votum  (Berdiri) 

PF Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus 

4   3    2   1  + 
J   A   -  min     A  -  min 

4. Salam  (Berdiri)  

PF Sekalipun kita ini adalah debu, namun damai sejahtera tetap 
dijanjikan Tuhan kepada kita. Karena itu, terimalah salam kasih 
bagi kamu sekalian.  

J   Shalom 
 

5. Pengakuan Dosa dan Berita anugerah  (Duduk) 

PF     (Membaca Yesaya 59:1-8) 
  

 Dengan menyesal dan malu marilah kita memohon : 
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiaMu, hapuskanlah 
pelanggaranku menurut rahmatMu yang besar 

J Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan 
tahirkanlah aku dari dosaku. 
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S Menyanyikan “Mati KaleMi O Puang” (Pa Pudian 51) 

 
Re = fis      

[ 3 j3j 5 |j6j j z5xxx x ck5kjz3kxxk2c/1|z2x.x|c20|2 jz2xj xj c/1|jz2xj xj c3 j.5 |5.|5.]  
   Ma-ti’ ka-le -  Mi     O     Puang  lem-pan    tu          sa -  la  -   ku. 
   Da’ Mi-su-a -  le  -  na’i  Puang    di - o        mai        o  -  lo  -  Mi. 

 

Jem (Ref):  

[ 0 jz3xjxj2jc/1|z2x xx.x|c2j0j 2|j3j 2 j0j 3|j5j 3 j0j 5 |j6j 5  jz3xj cj2j /1|d2.] 
          O       Puang!  Pa-gar- ri’, pagarri’, pa- gar -ri’-mo’  O  Puang. 
          O       Puang!   Se-roi-mo’,seroimo’, se- ro - i   mo’   O Puang. 

 

PF     Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa 
bergumul dengan dosaku. 

 

J Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa 
dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata 
Engkau adil dalam putusanMu, bersih dalam penghukumanMu 

 Menyanyikan “Mati KaleMi O Puang” (Pa’ Pudian 51) 

Inang kuaku O Puang tu mintu’ salaku.  
Iatu salaku O Puang tontong dio lindoku 
Ref. 
O Puang! Pagarri, pagarri, pagarri mo O Puang. O Puang! 
Seroimo’, seroimo’, seroimo’ O Puang 

PF     Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa 
aku dikandung ibuku.  

J Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batn, 
dan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku 

Menyanyikan “Mati KaleMi O Puang” (Pa’ Pudian 51) 

La Mibaseina’ O Puang kumasero pindan.   
La Mipasule O Puang tu kaparannuangku  
Ref. 
O Puang! Pagarri, pagarri, pagarri mo O Puang 
O Puang! Seroimo’, seroimo’, seroimo’ O Puang 
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PF     Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku 
menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari 
salju 

J Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang 
yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali 

Menyanyikan “Mati KaleMi O Puang” (Pa’ Pudian 51) 

La Milendokanna’i Puang dio mai indan rara.  
Angku patale’i O Puang tu kamaloloamMi 

Ref. 
O Puang! Pagarri, pagarri, pagarri mo O Puang 
O Puang! Seroimo’, seroimo’, seroimo’ O Puang 

PF      Kepada kamu sekalian yang datang dengan hati yang hancur 
mengaku dosa di hadapan Allah, berita anugerah dinyatakan 
kembali: Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya 
menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan 
oleh Allah (2 Kor 5 : 21) 

J Menyanyikan “Ku Diberi Belas Kasihan” (KJ. 39:1,2) 

Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku;  
tadiku angkuh, kini heran : Tuhan besarlah rahmatMu! 
Kidung imanku bergema; rahmatMu sungguh mulia,  
kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia! 
 
Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah:  
darah PuteraMu dicurahkan membasuh dosa dan cela. 
Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu. 
Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu. 

PEMBERITAAN FIRMAN  

6. Doa Pembacaan Alkitab 

7. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:    Yoel 2 : 1-2 ; 12-17 

Lector 2:   2 Korintus 5 : 20b - 6:10 

J  Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
      Ha  -  lelu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 

PF Injil Matius 6 : 1-6; 16-21           (Berdiri) 

J Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 
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8. Khotbah  (Duduk) 

9. Saat teduh 

PF  Tuhan berkenan bila kita bertobat sebagai respons terhadap 
anugerahNya. Dengan menorehkan debu tanah pada dahi atau 
punggung tangan kita mengingat bahwa sesungguhnya kita 
diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi 
debu. Debu tanah pada dahi dan punggung tangan kiranya 
mengingatkan kita akan kefanaan, keterbatasan, kelemahan 
dan keberdosaan. Kita pun diingatkan akan hakikat hidup ini 
yang hanya bersumber pada kasih dan anugerah Allah, 
sehingga tidak memiliki dasar sedikit pun untuk bermegah. 
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 

J Amin 

- Penorehan debu tanah pada dahi atau punggung tangan dengan 
ungkapan: “Engkau dari debu dan akan kembali kepada debu”. 

- Selama penorehan debu tanah pada dahi dan punggung tangan, 
instrumen musik atau nyanyian cantor secara berulang-ulang. 

S Menyanyikan “Yesus TerangMu” (PKJ 308) 

Yesus terang-Mu pelita hatiku.  
Jangan keg’lapan menguasaiku 
Yesus terangMu pelita hatiku.  
Biar selalu ku sambut cintaMu 
 

10. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

11. Persembahan 

PL   Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, 
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan 
membalasnya kepadamu." (Matius 6:4) 

J Menyanyikan “Bukan Karena Upahmu” (PKJ. 265:1,2) 

Bukan karna upahmu dan bukan karna kebajikan hidupmu. 
Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil 
perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatNya oleh 
karena kemurahanNya; melalui pengorbanan Put’ra 
Tunggalnya ditebusNya dosa manusia.  

Ref 
Bersyukur, hai bersyukur kemurahanNya pujilah.  
Bersyukur, hai bersyukur selamanya 
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Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan 
dirimu; baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam 
kemurahan kasihNya. Keangkuhan tiada berkenan 
kepadaNya; orang sombong direndahkanNya. yang lemah 
dan hina dikasihiNya penuh, yang rendah kan 
ditinggikanNya. Ref 

12. Doa Syukur dan Syafaat 
 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  

13. Petunjuk Hidup Baru  (Berdiri) 

PL "Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TUHAN,  
"berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan 
berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh." 
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah 
kepada TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, 
panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal 
karena hukuman-Nya. (Yoel 2:12-13) 

 

J     Menyanyikan “Adai’kanni O Puangki” (NJNE 61)     

Ada’ikanni O Puangki la umpake attungki 
umpogau’ maelona ungkamayai padangki. 
 

Sorongankan kakinaan, kitoe katonan manda’ 
Susuk tang la tiberu, turu’ pa’poraianmi 
 

Na sakerangan-rangannya, samemba’ka’-ba’ka’na 
Tomai to mengkaola, mati’ kalemi Puang 
 

14. Pengutusan  (Berdiri) 

PF    Pergilah dan jalanilah hidup di dalam pertobatan. Terimalah 
berkat Tuhan: 

 

15.  Berkat  (Berdiri) 

PF     Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahNya kepadaMu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Amin” (KJ 478b) 

3 2 | 1 s7 | s6z x2x x|x x1c s7 | 1 . + 
Amin,     amin,      a             -              min. 
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16. Nyanyian Syukur 

J Menyanyikan “Kuberbahagia” (KJ. 392) 

“Ku berbahagia, yakin teguh: Yesus abadi 
kepunyaanku! Aku warisNya, ‘ku ditebus, 
ciptaan baru Rohulkudus. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
 
Pasrah sempurna, nikmat penuh; suka sorgawi 
melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu; 
kasih dan rahmat besertaku. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
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MAKNA PRAPASKAH 
 

Masa Prapaskah yang selama ini disebut Minggu-minggu Sengsara, 
sudah dirayakan sejak abad ke-4 (dalam kalender siklus temporal) dengan 
penekanan pada perhitungan 40 hari sebelum Paskah, tanpa menghitung 
hari minggu, karena hari Minggu mengacu pada kebangkitan Kristus. Jadi 
sehingga hari-hari Minggu selama masa Prapaskah dilihat sebagai 
semacam oasis dalam padang gurun, di mana ada penyegaran untuk dapat 
melanjutkan perjalanan 40 hari menuju Paskah. Dari perhitungan mundur 
inilah penetapan Rabu Abu diambil.  

Perubahan istilah minggu Sengsara ke minggu Prapaskah, terkait 
dengan masa 40 hari yang tidak lagi sepenuhnya dilihat sebagai masa 
sengsara (melulu dukacita dan pergumulan berat), sebab sebenarnya 
sengsara Yesus hanya berkisar seminggu sebelum Paskah yaitu ketika 
Yesus memasuki Yerusalem, dan hari-hari terakhir-Nya menjelang 
penyaliban hingga kebangkitan.  

Dalam tradisi gereja, masa 40 hari ini sering diisi dengan ibadah-
ibadah puasa, dengan penekanan pada perkabungan atas keberdosaan diri 
sendiri, pertobatan, pemeriksaan batin dan introspeksi diri (Censura 
Morum), pendekatan diri pada Tuhan melalui berpantang atau puasa, 
pengekangan diri dari berbagai kesenangan dan kebiasaan pribadi, yang 
dilakukan oleh umat sambil memusatkan perhatian pada pengorbanan 
Yesus.    

Untuk penghayatan Prapaskah, Majelis Gereja dapat memilih salah 
satu dari dua simbol yaitu : 

a. Pengalungan 6 helai kain ungu (bukan stola), satu-per satu setiap 
minggu (atau bisa juga pote berbalut hitam) pada salib yang 
diletakkan di sisi altar.  

b. Pemadaman 6 lilin, satu persatu setiap minggu. Pada Minggu 
Prapaskah I, enam lilin dinyalakan 15 menit sebelum ibadah. Saat 
prosesi, PF memadamkan satu lilin sebelum menerima Alkitab. Pada 
minggu Prapaskah II, enam lilin tetap terpasang, tetapi hanya 5 yang 
dinyalakan. Saat Prosesi PF memadamkan satu lilin sebelum 
menerima Alkitab. Jadi pada minggu Prapaskah II, ada dua lilin yang 
padam. Demikian seterusnya, hingga keenam lilin dipadamkan pada 
minggu Palmarum atau Prapaskah Keenam. 
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18. Minggu Parapaskah  I  18  Pebruari  2018 

TATA IBADAH  MINGGU PARAPASKAH  I     
18  FEBRUARI  2018 

(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Ungu) 
 

“Baptisan Tanda Pengampunan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 
 

1. Persiapan: 

- PPA memastikan kesiapan semua pelayan dan sarana pelayanan 
(Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.   

PL Kini kita mulai memasuki minggu-minggu Prapaskah yang 
akan berlangsung selama enam minggu  berturut-turut. 
Rangkaian minggu-minggu Prapaskah adalah saat dimana kita 
menghayati dan mengingat karya pelayanan, pengajaran, 
keteladanan, dan pengorbanan Yesus Kristus untuk 
menyatakan cinta kasih-Nya yang terdalam demi keselamatan 
segala makhluk. Hal itulah yang akan kita renungkan dalam 
Minggu Prapaskah yang pertama lewat tema Babtisan Tanda 
Pengampunan. Karena itu sebagai umat  yang telah 
mengalami pengampunan dalam Kristus, marilah kita 
bersyukur dan memuliakan Tuhan  dengan penuh sukacita. 
Pujilah namaNya dengan mengatakan:  Andaikan Yesus Kau 
bukan milikku. 

2. Prosesi (Berdiri) 

-  PF melakukan simbolisasi Prapaskah (Kain ungu di Kayu Salib atau 
pemadaman satu lilin Prapaskah), sebelum menerima Alkitab.  

J Menyanyikan ”Andaikan, Yesus, Kau Bukan Milikku” (KJ 300) 

Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku  
dan tak Kaub’rikan darahMu bagiku,  
ke mana aku mohon pengampunan  
dan perlindungan? 
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‘Ku tahu sungguh siapa Penghiburku; 
tak ada hati seperti hatiMu. 
Kaulah, ya Tuhan, kau Yang Mahakasih;  
lain tiada lagi. 
 
Aku sadari, bahwa aku ini mahluk terhina 
yang telah Kaupilih. 
Itu semua murahMu belaka yang tak bertara. 
 
Andaikan Tuhan tidak meraihku, 
tak mungkin aku akan mencariMu; 
kar’na kasihMu Kaupeluk diriku dalam tanganMu. 
 
Aku bersyukur dan memuji Tuhan, 
kar’na diriku ikut Kaumasukkan 
dalam kawanan domba tebusanMu oleh darahMu. 

3. Votum 

PF Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  

4. Salam 

PF Salam sejahtera bagi kamu sekalian. 
J Salam sejahtera bagi kamu. 

5. Bermazmur             (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 25:1-10 (Berbalasan) 
 

S Menyanyikan “Mazmur 25:1,2” 

Aku angkat selamanya jiwaku kepadaMu.  
Tuhan, Jangan lah kiranya malu pengharapanku. 
Jangan bangga seteru. Tak kecewa yang selalu  
Menantikan Dikau, Hu. Pengkhianat akan malu.  
 
Ajarl'aku jalan, Tuhan, tunjukkanlah lorongMu,  
pimpin dalam kesungguhan, ajar kebenaranMu.  
Engkau saja s'lamatku, Engkau saja yang kucari  
Kunantikan Dikau Hu, kini dan berhari-hari.  
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6. Perintah Mengasihi 

PF Membaca Matius 22:37-40 

J Menyanyikan “Allah Adalah Kasih” (KJ 434:1-2) 

Ref (Semua) 
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 
Bukalah hatimu bagi FirmanNya. FirmanNya 

Cantor 

Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. 
Kamu dalam dunia, bukan dari dunia: 
Aku yang memikul sengsaramu.” Ref 

PF 

Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. 
Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya: 
Aku yang mendamaikan sengketamu. Ref 

 

7. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Dalam menghayati makna penderitaan Kritus melalui  
hubungan kita dengan Tuhan dan  sesama, kita mengaku 
bahwa  kita  sering jatuh di dalam dosa, melalui pikiran, 
perkataan maupun perbuatan. Karena itu marilah kita datang 
di hadapanNya mengaku dosa secara pribadi. 

J Menyanyikan “Bila Kurenung Dosaku” (PKJ 37) 

Solo 

Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 
Yang berulang kulakukan dihadapanMu, 

Ref. (Semua) 
Kasih sayangMu perlindunganku. 
Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 
Kasih sayangMu pengharapanku. 
Usapan kasih setiaMu s’lalu kurindu. 

Semua 

Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
Iri hati dan benciku kadang menjelma. 

PF Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: Marilah  baiklah kita 
berperkara Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti 
kirmizi  akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna 
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merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu 
domba. ( Yesaya 1:18) 

J Menyanyikan “Dihapuskan Dosaku” (KJ 36:2,3) 

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 

Ref.  
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ref 

 

Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus; 
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus. Ref 

 

RESPONS JEMAAT 

8. Persembahan 

PL Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dan 
berkata seperti pemazmur “Mataku tetap terarah kepada 
Tuhan, sebab ia mengeluarkan aku dari jaring (Mazmur 25:15) 

 

J Menyanyikan “Aku Bersyukur Pada-Mu” (NJNE 105) 

Aku bersyukur pada-Mu dengan hati yang tulus, 
aku ingin memberikan persembahan pada-Mu. 
Kuberharap Tuhan trima semua yang aku bri. 
Landasan syukurku ini karna kasih sayang-Mu. 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyikan “Bagi Yesus Kuserahkan” (KJ 363:1,2)  

Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya. 
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.  
 
Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya; 
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
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PELAYANAN FIRMAN 

9. Doa Pembacaan Alkitab 

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1: Kejadian 9:8-17 (BU) 

Lector 2: 1 Petrus 3:18-22 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 

PF  Injil Markus 1:9-15  (Berdiri) 

J Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78)  

11. Khotbah  (Duduk)  

12. Saat  Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: KataNya: Waktu telah 
genap; Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah 
kepada Injil. (Markus 1:15) 

 

J Menyanyikan “Mari Sebarkan Injil” (PKJ  183:1,2) 

Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia;  
mari kabarkan nama Yesus Mahamulia. 
Besar kasihNya bagiku dan bagi kita semua,  
Dia mati bagi umat manusia.  

Ref. 
Mari sebarkan, hai mari wartakan; 
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, 
dan teruskan serta beritakan 
rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. 

 
Bukalah hatimu, mari terima Dia. 
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. 
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu 
berseri; s’gala puji bagi Tuhan diberi.  Ref. 
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16. Menyanyikan “Aku Tuhan Semesta” (PKJ. 177:2,3) (Berdiri) 

PF+MG 

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu 
Dan menangis kar’na kau tak mau dengar 
‘Kan Ku robah hatimu yang keras jadi lembut.  
Siapa bawa Firman-Ku? Utusan-Ku? 
 

Ref. (Semua) 
Ini aku, utus aku! Ku dengar Engkau memanggilku. 
Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umat-Mu 

Cantor 

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah. 
Orang miskin dan lesu Aku jenguk 
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi 
Siapa mewartakannya? Siapakah 

17. Pengutusan 

PF Pergilah. Jadikanlah Firman Tuhan sebagai pelita bagi kakimu 
dan terang bagi jalanmu  serta  yakinlah  bahwa melalaui 
babtisan tanda pengampunan telah dinyatakan kepada kita, 
arahkanlah hatimu kepadaNya dan terimalah berkatNya. 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia;Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Amin” (KJ 478b) 

3 2 | 1 s7 | s6z x2x x|x x1c s7 | 1 . + 
Amin,     amin,      a             -              min. 

19. Menyanyikan “Ya Tuhan Bimbing Aku” (KJ 406:1,2) 

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

Lindungilah hatiku di rahmatMu 
dan buatlah batinku tenang teduh. 
Dekat kakiMu saja ‘ku mau rebah 
dan tidak ragu-ragu ‘ku berserah. 
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19. Minggu Prapaskah II 25 Februari 2018 

TATA IBADAH PRAPASKAH II 
MINGGU, 25 FEBRUARI 2018 
(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Ungu) 

 
“Pengobanan Kristus wujud penggenapan Allah“ 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Minggu ini adalah Minggu prapaskah II Kita sedang mengenang 
penderitaan Yesus menanggung segala dosa kita,yang adalah 
bukti dari wujud  pengasihan Allah  . Saat ini kita diajak untuk 
merenung bahkan menghayati pengorbanan Kristus yang telah 
dinyatakan bagi kita umat yang berdosa. Jika bukan karena 
Allah yang mengasihi kita maka kebinaasan pun akan menimpa  
kehidupan kita. Ia telah mengorbankan diriNya sebagai 
jaminan untuk keselamatan kita. Bahkan di tengah ketak 
berdayaan, firmanNya datang menyapa Kita” Marilah 
kepadaKu semua yang letih lesu, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu” mari kita responi panggilan Tuhan dan 
memuliakan Dia  sambil menyanyikan  

2. Prosesi, Menyanyikan “Suara-Mu Ku Dengar” (KJ 33) (Berdiri) 

- PF melakukan simbolisasi Prapaskah (Kain ungu di Kayu Salib atau 
pemadaman satu lilin Prapaskah), sebelum menerima Alkitab.  
 

SuaraMu kudengar memanggil diriku, 
supaya ‘ku di Golgota dibasuh darahMu! 
aku datanglah, Tuhan, padaMu; 
Dalam darahMu kudus sucikan diriku. 
 

Kendati ‘ku lemah, tenaga Kauberi; 
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih 
Aku datanglah, Tuhan, padaMu; 
Dalam darahMu kudus sucikan diriku. 
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3. Votum 

PF Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,      A   -  min,    A        -       min. 

4. Salam 

PF Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya 
menyertai saudara.  

J Menyertai saudara juga 

5. Bermazmur   (Duduk) 

PF Membaca Mazmur 22:23-31  

S Menyanyikan “Ku nyanyikan kasih setia Tuhan” (PKJ14) 

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. 
 

6. Perintah Mengasihi                                                    (Berdiri) 

PF Membaca I Yohanes 4: 7-12  

J Menyanyikan “Kasih Tuhan Yesus Tiada tertepi” (PKJ 128:1-3) 

 

Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi: 
Lebar, panjang, tinggi, dalam tak terp’ri, 
walau melampaui akal kita yang fana 
dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. 
 

Iman dan harapan, kasih yang benar 
dari ketiganya, kasih terbesar. 
Kasih itu sabar, ia suka memberi, 
tak megahkan diri tidak mengenal dengki. 
 

B’rikanlah, ya Tuhan iman yang teguh, 
pengharapan sungguh, kasih yang penuh. 
Dan yang terutama: kasih Tuhan tercermin 
dalam hidup kami, senantiasa berseri.  
 

http://kidung.co/Pelengkap_Kidung_Jemaat_%28PKJ%29_277_-_Sekalipun_Diriku_Dapat_Berkata-kata
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7. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Sampai hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan 
menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi 
sampai hari ini pula, kita masih sering menampilkan cara hidup 
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bahkan membuat hidup 
kita tetap berkanjang dalam dosa. Mulut kita menyebut dan 
memuliakan Tuhan, tetapi hati kita masih menyimpan amarah, 
dendam, kesombongan, irih hati dan dengki. Kita sering 
menyebabkan hati orang lain terluka hingga akhirnya orang 
lain mengalami luka batin yang berkepanjangan karena kita. 
Kita seringkali tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus  
bagi kita dan terus berkanca dalam dosa, namun firman terus 
menggema janganlah keraskan hatimu, karena itu bertobatlah! 
Akuilah segala lakumu dihadapan Tuhan! ……. (Saat teduh) ……. 

 Begitu seringnya kita mengungkapkan komitmen untuk 
mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama 
manusia dan seluruh  ciptaan. Tapi sejauh mana hal itu kita 
nyatakan? Benarkah kita telah mengasihi Allah dengan segenap 
hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi . 

 Mari  kita berdoa: Tuhan, di sini, kami mengaku dengan 
sungguh, kami sering mendukakan Engkau. Kami beribadah, 
menyanyi, duduk mendengarkan firmanMu dan memberi 
persembahan, namun hati kami jauh dariMu, ya Tuhan. Kami 
mengaminkan hukum-hukum-Mu. Namun kekejian masih 
sering menguasai pikiran kami.  Di Minggu yang Prapaskah 
yang kedua ini kami datang membuka diri dan mengakui segala 
kelemahan kami …. Tuhan Ampunilah kami  

J Menyanyikan “Kami muliakan namaMu” (PKJ 12) 

Kami muliakan namaMu, Maha raja semesta. 
Anak domba yang tersembelih, Kau yang ada s’lamanya. 
 

Kami sujud di hadapanMu, Kau yang Maha mulia: 
Hanya kepadaMu yang Kudus, kami sujud menyembah. 
 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali! “Berbahagialah orang 
yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi! 
Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu! 
(Mazmur32 : 1-2) 
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J Menyanyikan “Yang  Mahakasih” (KJ  381.) 
 

Yang Mahakasih ya itu Allah; Allah Pengasih pun bagiku. 
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku. 
 

Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, 
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku. 
 

Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut 
mengancamku, 
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku. 
  

RESPONS JEMAAT  

8. Persembahan 

PL Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, 
nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. 

  

J Menyanyikan “Bagi Yesus ku serahkan” (KJ 363) 

Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;  
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya.  
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.  
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
 

Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya;  
Mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!  
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! Bagi Yesus 
semuanya, yang kupuji Dialah! 
 

Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku;  
pada Dia ‘ku terpaut, Dia Jurus’lamatku.  
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku. 
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku. 
 

O, betapa mengagumkan! Maharaja semesta  
mau memanggilku sahabat; aku dilindungiNya!  
Bagi Yesus semuanya aku dilindungiNya! 
Bagi Yesus semuanya; aku dilindungiNya! 
 

MG Doa Persembahan 
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J Menyanyikan “Di SalibMu ’Kusujud” (KJ 361:3) 

Ku serahkan padaMu hartaku semuanya  
bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya   
Ref. 
‘kupercaya padaMu, Anak Domab Golgota  
Disalibmu Ku sujud diriku slamatkanlah! 

 

PELAYANAN FIRMAN 
 

9. Doa Pembacaan Alkitab  

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1: Kejadian 16:1-7.15-16 

Lector 2: Roma 8:13-38 
 

J  Menyanyikan “Haleluya” KJ 473b 

       J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,     ha-le - lu      -          ya! 
 

PF  Injil Markus 18:31-38  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78)  

11. Khotbah  (Duduk) 

12. Saat Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Aku akan mengadakan 
perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-
temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi 
Allahmu dan Allah keturunanmu. 

16. Menyanyikan “Ya Yesus Ku berjanji” (KJ 369a) 

Ya Yesus ku berjanji setia padaMu  
Kupinta Kau selalu dekat ya Tuhanku 
Dikanca pergumulan jalanku tak sesat 
Karna Engaku temanku Pemimpin terdekat  
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17. Pengutusan 

PF Pergilah. Kristus telah berkorban bagi kita sebagai wujud  cinta 
kasihNya. Tunduklah di bawah kuasa kasihNya  dan terimalah 
berkatNya  

18. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Amin” (KJ 478b) 

3 2 | 1 s7 | s6z x2x x|x x1c s7 | 1 . + 
Amin,     amin,      a             -              min. 
 

19. Menyanyikan “Yang Mau Dibimbing oleh Tuhan” (KJ 379:7) 
 

Tetaplah kau di jalan Tuhan,  
setia dalam tugasmu 
Dengan berkat yang tak berkurang  
dibaruiNya hidupmu 
Yang kepadanNya berserah  
tak ditinggalkan olehNya 

 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan dibuka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utama, membawa Alkitab dengan posisi yang sama seperti 
saat berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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Minggu Prapaskah III  4 Maret 2018 

TATA IBADAH MINGGU PRAPASKAH III 
MINGGU, 4 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Ungu) 

 
“Membangun dari Reruntuhan” 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Berkat Tuhan selalu melimpah dan tiada berkesudahan. Tuhan 
terus berkarya dalam kehidupan ini, meskipun kita hanyalah 
bejana tanah liat yang rapuh. Kita sering berhadapan dengan 
berbagai prahara kehidupan, yang menjadikan keadaan ini 
bagaikan reruntuhan yang tak berguna. Tetapi Dia terus 
berkarya dan membangun hari esok yang berpengharapan. Ia 
tetap membentuk setiap orang menjadi pribadi yang 
memuliakan nama-Nya. Dalam penghayatan itu, di minggu 
Prapaskah III ini, kita akan menikmati perjumpaan dengan 
Allah dalam bingkai tema: “Membangun Dari Reruntuhan.”  

2. Prosesi  (Berdiri) 

- PF melakukan simbolisasi Prapaskah (Kain ungu di Kayu Salib atau 
pemadaman satu lilin Prapaskah), sebelum menerima Alkitab. 

J Menyanyikan  “Tuhan Allah Nama-Mu” (KJ 5:1-4) 

Cantor 

Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; 
isi dunia sujud di hadapaMu, ya Tuhan! 
Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta! 

Semua 

Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci; 
para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, 
G’reja yang kudus, esa, kepadaMu menyembah. 
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Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani, 
Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati, 
Langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu! 

3. Votum 

PF Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus 
Kristus beserta kamu sekalian. 

J Besertamu juga! 
 

5. Bermazmur  (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 19:8-15 (Berbalasan) 

S Menyanyikan “Mazmur 19:3,4”  

Segala langit jauh sehati memb'ri tahu kemuliaan Hu.  
Mujizat tanganNya, bentangan yang cerah,  
nyatakan Allahku.  
Bahasa harilah mengajar esoknya dan malam 'ngajar malam.  
Tak ada suaranya tetapi khotbahnya tetap keujung alam.  
 

Di ujung dunia dit'rima surya tempat kediaman.  
Perwira dan permai terbitlah mempelai ke luar p'laminan.  
Pahlawan itulah berjalan dengan gah beredar sampai ujung.  
Semuanya kena cahaya sinarnya, tak ada yang terlindung. 

 

6. Perintah Mengasihi 

PF Membaca 1 Yoh. 4:19-21 

J Menyanyikan “Kasihi Musuhmu” (NJNE 14:1-3) 

Kasihi musuhmu jangan dibenci,  
itu sabda Tuhan bagi muridNya. 
kasihi musuhmu jangan dibenci  
mari kawan turut printahNya. 
 

Kasihi musuhmu jangan dibenci,  
walau jengkel, marah, dan kesal. 
kasihi musuhmu jangan dibenci,  
turut printah Yesus ya selamanya. 
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Kasihi musuhmu jangan dibenci  
meski kau diganggu tiada akhirnya. 
Kasihi musuhmu jangan dibenci,  
jadi anak Tuhan  turut printahNya.  

 

7. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah kami telah berbuat 
dosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah 
kami ya Allah menurut kasih setiaMu. Hapuskanlah 
pelanggaran kami menurut rahmatMu yang besar.  

J Menyanyikan “Oh Tuhan Yesus” (NJNE 13) 

Oh Tuhan Yesus  kami datang kepadaMu 
Ampuni kami yang penuh kesalahan 
Agar kami layak men’rima anugrahMu 
Oh Tuhan Yesus terpujilah namaMu.  
 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “ Karena begitu besar 
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
anakNya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya 
kepadaNya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang 
kekal. (Yohanes 3:16) 

J Menyanyikan “Hatiku beriman” (NR 55:2 & 4) 

Kuatkan hatiku dengan kuasaMu, agar tetap 
Aku menjalani, jalan ke negeri, dimana Kau beri 
Damai tetap, damai tetap. 
 

Jangan terpadamlah kasih yang betah di hatiku 
Agar kubagikan banyak kesukaan bagi sekalian 
Yang kutemu, yang kutemu.  

8. Persembahan 

PL “Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di 
hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-
Mu ada nikmat senantiasa”. Mazmur 16:11  

J Menyanyikan “Sekarang Bri syukur” (NR 16) 

Sekarang b'ri syukur, besarkan nama Tuhan.  
Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan.  
Yang oleh AnakNya memb'ri anugerah  
dan tak terbilang pun mujizat berkatNya.  
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Sempurna kaya-Nya, oleh-Nya diberkati  
semua anak-Nya, dengan sejaht'ra hati.  
Roh Tuhan memberi kekuatan dan t'rang.  
Di atas bah'ya maut, kuasa-Nya menang.  
 

Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian.  
Kepada arasy-Nya bubungkanlah pujian.  
ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang Esa,  
Engkaulah yang besar selama-lamanya. 
 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyikan “Ya Tuhan, MurahMu Baka” (NR 132:6-7) 

Dan AnakMu sendirilah, yang menebus manusia. 
Dengan salib dan matiNya yang Kauberi. 
 

Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja. 
dengan sekalian benda, yang Kauberi.  

 

PELAYANAN FIRMAN 
 

9. Doa Pembacaan Alkitab  

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1: Keluaran 20:1-17 

Lector 2: 1 Korintus 1:18-31 
 

J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

  

PF  Injil Yohanes 2:13-22  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre  sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

11. Khotbah  (Duduk) 

12. Saat Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 
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PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: ”Tetapi oleh Dia kamu 
berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi 
hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan 
menebus kita. (1 Korintus 1:30) 

 

16. Menyanyikan “Berkati dan Lindungi Kami Hu” (NR 19) (Berdiri) 
 

Berkati dan lindungi kami, Hu!  
Terangi  kami dengan wajah-Mu,  
Tuhan! Sayangi kami!   
B'ri wajah-Mu tetap serta kami, ya Tuhan!   
B'ri kami s'lamat dan sejahtera! Amin, amin.   
 

 

17. Pengutusan 

PF Pergilah. Lakukanlah Firman Tuhan yang telah kamu  
dengarkan! PenderitaanNya adalah tanda kasihNya kepada 
dunia ini, karena itu nyatakanlah kasihNya kepada sesamamu 
dan terimalah berkat Tuhan. 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan ”Amin, Amin, Amin” (KJ 350) 

 Amin, amin, amin, kami sungguh yakin  
 dan padaMu bersyukur dalam nama puteraMu.  

19. Menyanyikan “Tersembunyi ujung jalan” (NR 134:1,3) 

 

Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh,  
'ku dibimbing tangan Tuhan ke ne'gri yang tak kutahu  
Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu,  
tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh.  
 
Meski langkah-Mu semua tersembunyi bagiku,  
hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu.  
Meski kini tak 'ku tampak, nanti 'ku berba'gia,  
apabila t'rang-Mu tampak dengan kemuliaannya.  
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20. Minggu Prapaskah IV 11 Maret 2018 

TATA IBADAH PRAPASKAH IV 
MINGGU, 11 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Ungu) 
 

“Pandanglah pada Kristus yang Ditinggikan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

 

PL Jemaat yang dikasihi Tuhan. Penderitaan Yesus menanggung   
segala segala dosa kita adalah wujud dari pengasihan Allah 
terhadap kita.   Untuk itulah di minggu Prapaskah ke-empat ini, 
kita diberi kesempatan untuk membangun penghayatan dalam 
hati bahwa  jika bukan karena   Allah yang mengasihi kita maka 
kebinasaan pun akan melingkupi kehidupan kita. Di dalam 
Yesus, Allah telah menyerahkan diri-Nya sebagai jaminan 
untuk keselamatan kita, bahwa sekalipun kita berada   dalam 
lumpur dosa, ia tetap memberikan kesempatan kepada kita 
untuk menghidupkan  pertobatan agar hidup kita tidak binasa. 
Mari kita melihat segala kasih melalui perayaan bersama hari 
ini dengan tema “Pandanglah pada Kristus yang ditinggikan”  

2. Prosesi (Berdiri) 

- PF melakukan simbolisasi Prapaskah (Kain ungu di Kayu Salib atau 
pemadaman satu lilin Prapaskah), sebelum menerima Alkitab. 

J Menyanyikan  “Memandang Salib Rajaku” (KJ 169:1,2) 
 

Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 
 
Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibMu; 
kubuang nikmat dunia demi darahMu yang kudus. 
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3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

 4   3   2   1  + 
J   A   -  min    A    -   min 

 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

5. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Ya, Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah 
berdosa kepada-Mu Dan kepada sesama kami dalam pikiran, 
perkataan dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan 
pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juruselamat kami  

J Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin  
 

 Menyanyikan “Ku ingin Menghayati” (KJ 158) 
 

‘Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. 
Semoga kudapati, ya Yesus, rahmatMu! 
Beban kesalahanku membuatku lelah; 
Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah! 
 
O ingat akan daku yang hilang tersesat; 
bertimbunlah dosaku yang menekan berat. 
JalanMu kulalaikan, hidupku bercela; 
Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah! 
 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: Karena kita tahu, 
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh 
dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri 
lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas 
dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, 
bahwa kita akan hidup juga dengan Dia (Roma 6:6-8) 
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J Menyanyikan “Pa’kaboro Sundun” (PKJ 179) 

Pa’ka boro’ sundun dio mai Puangku; 
Inang ku ka nappa’imo ilan penaangku. 
Ye su liu kabo ro’ sia liu masero, 
Ussorong ka  leNa da di Pe la’bakku. 
Mangka unta  loi kuasa kamatean, 
Na soronganmo’i tu mintu’mintu’na. 
 

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru : Karena kita ini buatan 
Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 
pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, 
supaya kita hidup di dalamnya. (Efesus 2:10) 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 107:1-3,17-22 (Berbalasan) 

S Menyanyikan “Pudimi Puang” (pa’pudian etnik 117) 

j6j j 5  3  5 | 5  j6j j 5  3  5 | a1 . .  
Pu –di – mi   Pu  - ang   pu –di   sa -ngan-  Na: 

j0j A1 | a2 j.j a3  a1  6 | 5 . . . | 
E      min – tu’– na   bang–sa. 

1 j.j a1  6 j.j 5 | j6j k.5  j6j j a1  5 . | 
Ha – le  -  lu      ha  -   le    ha – le – lu – ya! 

3 . 3  6 | 5 . 5  3 | 2 j.j /1 jh2j kj./1  j2j j 5 | 3. .| 
Tu    Pu –ang – mu     be –lan  -  na     ma - so   -     kan   to  -  ngan. 

3 . 3  6 | 5 . 5  3 | 2 j.j /1  jh2j kj./1  j2j j 3 | 1 + 
Tu    Pu –ang – mu     be – lan  - na     ma - so   -     kan   to  -  ngan. 

  
PELAYANAN FIRMAN  

 

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Bilangan 21:4-9 

Lector 2:  Efesus 2:1-10 
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J  Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
      Ha  -  lelu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 
 

PF  Injil Yohanes 3:14-21  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

 

10. Khotbah  (Duduk) 

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Dalam bentuk lagu) (Berdiri) 

Menyanyi “Aku Percaya” (KJ 280:1-3) 

 

Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal: 
Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. 
 

Aku percaya Put’ra TunggalNya yang disalibkan di Golgota, 
yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam 
terang. 
 

Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. 
Aku percaya G’reja yang Esa; ‘ku jadi suci di dalamnya. 

14. Persembahan (Duduk) 

PL Mazmur 117: 1 

J Menyanyikan “Tangiara Kasugiran” (SKGT 59)  
 

Tangiara kasugiran, kamawatangan ta sattuan, 
Tangiara belanna kamalamburan ta napourung anta 
salama’. 

Ref. 
Mamase le mamaseNari Puangta, Puang Ye –su, 
Mamase le mamaseNari Puangta Napagarri’ tu kasalanta. 

 

Tangiara pamenganta, kamaloloanta ta sattuan, 
tangiara belanna pa’bo’yo’-bo’yo’ta na pourung anta salama’ 
 

Tangiara kapaissanan, sia sarota ta sattuan 
tangiara belanna pa’poraianta na pourung anta salama’. 
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15. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  
      

16. Menyanyikan “Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu” (KJ 163)

 (Berdiri) 

Ref 
“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, 
damai sentosaKu Kuberi kepadamu! 
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, 
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!” 
 
Janganlah hatimu gemetar dan gelisah; 
Tuhan kasihilah dan percayalah Dia! 
Ia telah pergi, Ia datang kembali. 
Ingat amanatnya, berpegang pada janji: 

17. Pengutusan 

PF Pergilah, tinggikanlah Kristus dalam hidupmu melalui cara 
hidup yang berkenan bagi Kristus  dan terimalah berkatNya 

18. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Pada Kaki Salib-Mu” (KJ 368) 

Pada kaki salibMu, Yesus, ‘ku berlindung; 
Air hayat Golgota pancaran yang agung. 
SalibMu, salibMu yang kumuliakan 
Hingga dalam sorga k’lak ada perhentian. 
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21. Minggu Prapaskah V 18 Maret 2018 

TATA IBADAH PRAPASKAH V 
MINGGU, 18 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Ungu) 
 

“Ditanam Untuk Berbuah Banyak” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH. 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Dalam 
minggu ini, kita menghayati akan tugas panggilan kita yakni 
memberi buah yang banyak. Tugas ini merupakan amanat dari 
Yesus yang harus nyata dalam kehidupan setiap orang percaya 
sebagai bukti pengakuan. ”Yesus berkata barang siapa tinggal 
di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. (Yoh. 
15 : 5). Kristus telah menderita untuk pengampunan dosa kita 
supaya kita dapat menghasilkan buah yang lebat. 

2. Prosesi (Berdiri) 

- PF melakukan simbolisasi Prapaskah (Kain ungu di Kayu Salib atau 
pemadaman satu lilin Prapaskah), sebelum menerima Alkitab. 

- Bisa dinyanyikan oleh Paduan Suara. 

J Menyanyikan: “Berakar dalam Kristus” 

Berakar, berakar, berakar dalam Kristus , Haleluya, Haleluya 
Setia, setia, menjadi sahabat-Nya, Haleluya, Haleluya 
Tentulah kita berbuah banyak  di dalam dunia le,le,le. 
Hiduplah di dalam Kristus, jadi keluarga Allah. 
Mari saling mengasihi, buktikan sekarang juga. 
Berakar, berakar, berakar dalam Kristus haleluya, haleluya. 
Setia- setia menjadi sahabatNya, Haleluya, haleluya. 
Tentulah kita berbuah banyak di dalam dunia le, le, le. 
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3. Votum (Berdiri) 

P Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, anak dan Roh Kudus. 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  

4. Salam 

P Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu 

J Menyertaimu juga. 

5. Bermazmur  

PL+J Membaca mazmur 51:1-15 (Berbalasan) 

J Menyanyi Mazmur 51:1, 2 

Kiranya kasihankan aku Hu,  
ampuni aku dengan kemurahan 
Hapuskanlah segala kesalahan  
dan dosaku menurut RahmatMu. 
Seluruh diriku basuhkanlah, dan sucikanlah aku dari dosa. 
Hatiku tahu kejahatannya, yang dihadapanku senantiasa. 
 
KepadaMu, kepadaMu, ya Hu,  
t’lah kuberdosa dan berkesalahan. 
Hak kebenaranMu Engkau pertahan, 
di dalam keputusan hukumMu. 
T’lah lahir aku di kejahatan, t’lah dikandungkan  
dengan dosa jua. Kau tuntut padaku kesungguhan 
bri hikmat dalam batinku ya Hu. 

6. Perintah Mengasihi (Berdiri) 

PF Membaca Yohanes 13:33-35 

J Menyanyikan ”Perintah Baru” (PKJ. 275) 

Perintah baru kuberi padaMu,  
agar diantara kamu saling mengasihi 
Sama seperti Aku mengasihimu.  
Sehingga orang akan tahu engkau  
muridKu jikalau saling mengasihi. 
Sehingga orang akan tahu engkau muridKu  
jikalau saling mengasihi.  
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7. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

-  Pengakuan dosa melalui nyanyian : 

Solo (Semua bait dinyanyikan solo) 

1. Inang manassa to madosa sia to kasalankan.  
Lako  kalemi O Puang  e …. Kamase-i   kan  O Puang,   Reff 

Semua Ref. 3 j.5  gj6j 5 gj6j ! 5 j.j 5 jg3j 5 gj6j 5 5 . . 

Ka-rim-ma  -   ni  -   ka     ma-sei -  kan    Puang 
 

2. Ullendu’i pa’tangaran sia pa’ianaangki 
 Lako  kalemi O Puang  e…. Kamase-i   kan  O Puang  Reff 

Semua: Ref. 3 j.5  gj6j 5 gj6j ! 5 j.j 5 jg3j 5 gj6j 5 5 . . 

Ka-rim-ma  -   ni  -  ka    ma-sei -  kan  Puang 
 

3. Ombo’ duka lan buangan kada sia penggauaranki 
 Lako  kalemi O Puang  e…. Kamase-i   kan  O Puang  Reff 

Semua: Ref. 3 j.5  gj6j 5 gj6j ! 5 j.j 5 jg3j 5 gj6j 5 5 . . 

Ka-rim-ma  -   ni  -   ka     ma-sei - kan Puang 

Berita Anugerah 

PF Dengarkanlah berita anugerah: Marilah, baiklah kita 
berperkara Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti 
kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna 
merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu 
domba. (Yes. 1 : 18) 

J Menyanyikan “Di Salib Yesus di Calvari” (KJ. 34) 

Di salib Yesus di Calvari, kusrahkan dosaku yang keji 
Oleh darahNya aku bersih puji namaNya.  

Ref. 
Puji-puji namaNya, puji- puji namaNya 
Oleh darahNya aku bersih puji namaNya. 

 

DarahNya sumber hayat baka,aku dibasuh di dalamNya 
Dan trus dijaga tak bercela, puji namaNya   

8. Persembahan 

PL Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, 
sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak 
menyukanya.Korban sembelihan kepada llah ialah jiwa yang 
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hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang 
hina ya Allah. (Mazmur 51 : 18 -19) 

J Menyanyikan ”Kuasamu Dan Namaulah” (KJ. 341) 

Cantor/Paduan Suara 

Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar 
Dan karna itu ya Tuhan kami tak kan gentar 
Bagaikan padi segenggam mestilah busuk di pendam 
Supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar 
Berbualah, tuaian pun besar  

Semua 

Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam 
Kembali bangkit merebut umatMu terkeram 
Ya Tuhan kirim apalah penabur yang tlah menyerah 
Hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan namaMu 
Agar segra buahnya milikMu. 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyikan Mazmur 136 

Puji Tuhan semesta karena kebajikanNya. 
Sampai slama- lamanya kasih perjanjianNya. 
 

Dialah yang memberi tiap makhluk rezeki 
Sampai slama- lamanya, kasih perjanjianNya 
 

Bersyukur dan pujilah Allah Raja semesta 
Sampai slama- lamanya, kasih perjanjianNya. 
 

  PEMBERITAAN  FIRMAN 

9. Doa Pembacaan Alkitab 

10. Pembacaan Alkitab 

Lektor I : Yermia 31 : 31 – 34 

Lektor II : Ibrani. 5 : 1- 10 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 

PF Yohanes 12 : 20 -33 (Berdiri) 

J Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE. 78) 
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11. Khotbah  (Duduk) 

12. Saat  Teduh 

RESPONS  JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PL Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan dimana 
Aku berada di situpun pelayananKu akan berada. Barangsiapa 
melayani Aku, Ia akan dihormati Bapa. (Yoh. 12 : 26) 

J Menyanyikan “Tinggallah Dalam Yesus” (KJ. 356) 

Kita sebagai ranting pasti berbuahlah  
Asal dengan setia tinggal di dalamNya 
Tinggallah dalam Yesus muliakan namaNya 
Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya. 

16. Pengutusan 

PL Pergilah. Hasilkanlah buah yang lebat sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Yesus. Yesus berkata “Jika kamu tinggal di 
dalam Aku, dan FirmanKu tinggal di dalam kamu, mintalah apa 
saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 

17. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J 5   6  5  6   5  4  3 

 A....min    A....min    A..........min 

18. Nyanyian Syukur “Pakailah Seluruh Hidupmu” (PKJ. 153) 

Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia 
Tiap harta dan talentamu pergunakan bagiNya 
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta 
Dia tahu yang Kau butuhkan, kini dan selamanya. 
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MAKNA MINGGU PALMARUM 
 

Minggu Palma/Palem adalah saat terakhir Yesus masuk Yerusalem. 
Daun palma (Yohanes 12:13) adalah daun yang ditebar di jalanan di mana 
Yesus lewat dengan menunggang keledai (Keledai muda, Yohanes 12:14) 
sebagai simbol kedatangan Yesus untuk membawa damai. Seandainya Ia 
menunggang kuda, maka itu pertanda/simbol akan terjadi perang, 
sebagaimana yang lazim pada waktu itu bahwa kalau raja menunggang 
kuda masuk kota, berarti akan ada perang. Daun palem merupakan simbol 
perdamaian, kehidupan, kemenangan dan pengharapan pada pertolongan 
Tuhan. Itulah yang dinyatakan untuk menyambut Yesus sebagai Raja yang 
membawa damai, dan dihamparkan pada jalan untuk memuluskan 
perjalanan Pembawa Damai itu.  

Hiasan yang biasa digunakan dalam minggu Palma adalah taburan 
daun palem di halaman atau gedung gereja. Untuk konteks Toraja, daun 
palma dapat digantikan dengan daun tabang dalam gedung gereja, sebagai 
simbol penyambutan Kristus. Bisa juga tetap dengan daun palem kalau ada. 
Secara simbolik, tata ibadah bisa diisi dengan prosesi teatrikal untuk 
mengenang peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem. 

Namun perlu ditegaskan bahwa keberadaan daun palma atau 
tabang dalam minggu Palma, hanyalah ornamen yang mengenang 
perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem, kota di mana Kristus akan 
menuntaskan misi-Nya, meskipun melalui penderitaan. Gereja Toraja tidak 
melanjutkan tradisi membagikan daun palma kepada jemaat, untuk dibawa 
pulang ke rumah dan dijadikan simbol Rabu Abu pada tahun berikutnya. 
Tradisi itu bukan warisan gereja mula-mula, tetapi pengembangan pada 
masa-masa sesudah Reformasi. Lagi pula, dalam tradisi tersebut, daun 
palma yang dibagikan kepada jemaat untuk dibawa pulang, terlebih dahulu 
diberkati oleh imam, sehingga sering dianggap keramat. Gereja Toraja tidak 
mewarisi praktik demikian. Yang paling penting adalah pemaknaan 
terhadap karya Yesus Kristus, yang bagaikan anak domba yang memasuki 
kota dimana Dia akan dikorbankan demi keselamatan manusia. 

Selain sebagai peringatan terhadap peristiwa dimana Yesus dielu-
elukan, minggu palma juga biasa disebut Minggu Sengsara (Passion).  
Seperti disebutkan dalam penjelasan mengenai minggu-minggu Prapaskah, 
Minggu Palmarum inilah yang lebih tepat disebut sebagai Minggu Sengsara  
untuk menghayati karya Allah yang memuncak di dalam kesengsaraan 
Kristus.  
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22. Minggu Prapaskah VI, HUT 71 Gereja Toraja 25 Maret 2018 

TATA IBADAH PRAPASKAH VI,  
HUT 71 GEREJA TORAJA MINGGU, 25 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Merah) 
 

“Hidup dalam Kerendahan Hati” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  
- Petunjuk : Gedung gereja dapat ditata dengan hiasan-hiasan daun 

palma atau daun tabang. Daun Palma berasal dari tradisi Alkitab, 
sedangkan daun tabang, bagi konteks Toraja, adalah simbol 
kebesaran. Tetapi daun palma tersebut hanyalah hiasan yang 
sesuai dengan konteks Palmarum, dan tidak perlu dimaknai 
simbolik. 

PL Saudara-saudara, kita memasuki Minggu Prapaskah VI atau 
Palmarum untuk mengenang dan menghayati peristiwa Yesus 
memasuki kota Yerusalem. Dengan menunggangi seekor 
keledai, Kristus hendak menyatakan bahwa kedatangan-Nya 
adalah untuk membawa damai. Dia disambut dengan sukacita 
oleh penduduk kota Yerusalem dengan hamparan daun palem 
dengan sorak sorai “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang 
dalam nama Tuhan. (Yoh.12:13b). Dalam Minggu Palmarum ini kita 
diajak menghayati saat terakhir sengsara Tuhan Yesus sebelum 
mati disalibkan. Dalam kalender liturgy inilah yang disebut 
minggu sengsara.  

 Minggu ini pula, sebagai keluarga besar Gereja Toraja, kita 
bersukacita  merayakan HUT ke-71. Dalam sukacita ini, Yesus 
mengajar dan mengajak kita untuk “Hidup dalam Kerendahan 
Hati”. Marilah kita nyatakan sukacita dan syukur kepadaNya. 

2. Prosesi  (Berdiri) 

- PF melakukan simbolisasi Prapaskah (Kain ungu di Kayu Salib atau 
pemadaman satu lilin Prapaskah), sebelum menerima Alkitab.  
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J Menyanyikan  “Hosiana Putra Daud” (KJ. 162)    
 

Hosiana! Putra Daud memasuki kota Sion. 
Siap-siaplah engkau, atur takhta bagi Dia! 
Ranting palma taburlah, buka jalan bagiNya! 
 

Hosiana! Marilah kami songsong Kau yang datang. 
Hati kami siaplah untuk kami persembahkan 
Dan umatMu berseru: “S’lamat datang padaMu!” 
 

Hosiana! Datanglah! Raja dan Pahlawan damai; 
karyaMu seluruhnya itu kemenangan kami. 
Oleh kuasa tanganMu KerajaanMu teguh. 

3. Votum 

PF Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,      A   -  min,    A        -       min. 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. . 

J Salam bagimu juga, Dialah yang akan menuntun kita 

S Menyanyikan ”Haleluya” KJ 472 

5. Bermazmur  (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 45:11-18  

J Menyanyikan “Putri Sion Nyanyilah” (KJ. 91) 

Cantor 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t’rimalah! 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 

Semua 

Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! 
Dirkanlah takhtaMu mahatinggi, mulia. 
Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! 

 

Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia. 
Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal. 
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia!   
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6. Perintah Mengasihi (Berdiri) 

PF Membaca Matius 5:44-45 

J Menyanyikan “Kasihi Musuhmu” (NJNE 14) 

“Kasihi musuhmu, jangan dibenci,” 
itu sabda Yesus bagi murid-Nya. 
“Kasihi musuh mu, jangan dibenci”, 
mari kawan-kawan turut p’rintah-Nya. 

                               

7. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Marilah kita menghadap kepada Tuhan sambil mengaku dosa 
dihadapan-Nya secara pribadi: 

- Instrumen KJ 157. Jika memungkinkan, PF menyanyikan bait 1 

J Menyanyikan “Insan Tangisi Dosamu” (KJ. 157) 

Solo (PF) 
Insan, tangisi dosamu! Ingatlah, 
Kristus menempuh jalan penuh sengsara 
dan bagai hamba terendah Ia kosongkan diriNya 
menjadi Perantara. Yang mati dihidupkanNya, 
yang sakit disembuhkanNya, 
yang hilang Ia cari, berkurban diri akhirnya, 
memikul dosa dunia diatas kayu salib. 

Semua: 

Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah  
yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang,  
pikullah salib dan beban dengan bersukacita! 
KasihNya perkenankanlah dan dalam kuasa namaNya 
kalahkanlah yang jahat. Ingat darahNya yang kudus, 
yang bagi Allah, Bapamu, berharga tinggi amat!  
  

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali:  Sebab kamu tahu, 
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang 
kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang 
yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan 
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama 
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 
(1 Petrus 1:18-19). 
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J Menyanyikan “Ku Diberi Belas Kasihan” (Kj. 39) 

Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
tadi ‘ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh muliia! 

 

RESPONS JEMAAT  

8. Persembahan 

PL Aku mau memasyhurkan namamu turun-temurun; sebab itu 
bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya 
dan selamanya. Mazmur 45:18 

J Menyanyikan “Aku Bersyukur Padamu” (NJNE 105) 

 

Aku bersyukur pada-Mu dengan hati yang tulus, 
aku ingin memberikan persembahan pada-Mu. 
Kuberharap Tuhan trima semua yang aku bri. 
Landasan syukurku ini karna kasih sayang-Mu. 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyikan “Ya Tuhan Hanya Inilah” (PKJ. 150)  

 

Ya Tuhan, hanya inilah yang patut kuberi padaMu; 
ungkapan syukur apalah, dibanding berkat karuniaMu? 
 

Pemb’rian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, 
tiliklah juga hatiku, saat kubawa persembahan. 

PELAYANAN FIRMAN 

9. Doa Pembacaan Alkitab  

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 50:4-9 

Lector 2:  Filipi 2:1-11 

J  Menyanyikan “Haleluya” KJ 473b 

        J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                 Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,     ha-le - lu      -          ya! 
  

PF  Injil Markus 15:16-20a  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga Puang” (NJNE 78) 

11. Khotbah  (Duduk) 

12. Saat Teduh 
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RESPONS JEMAAT 
 
 

13. Simbolisasi HUT ke- 71 Gereja Toraja  

 
 “Hymne Gereja Toraja” 

 

Jtj 6 j1j 2)1 1 j.j y  j1j 2)1  1  jtj j y  j1j 2)3 3 j.j 1  j2jj 3)3 3 
Gereja Tora- ja      ge-re-ja  ku-dus, ke-pu-nya-an Allah  yg  Ma-ha-kudus, 

 

j5j 6 jaj1j a2|a1 . ja1jj 6  j5j 6)j3j 5  j2jj 3  j1jj 2  j3j 1)2 . j.j 5 j3jjj 2 )1 1 
Gere-ja yg Am     serta  yang ra-su-li  tem-pat  u- mat ver-te-duh       un-
tuk mengabdi. 

 

Jtj j y j1j j 2 |1 1 j.y  j1j j 2 |1 1 jtj j y  j1jj 2 |3 3 j.1 j2j j 3| 3 3 
Ge- re-ja    To-ra- ja di-panggil  Tuhan, Gere - ja To - ra-ja  di-pilih  Tuhan 

 
j5j 6  jaj1j a2 | a1 a1 j.6  j5j 6|j3jj 5  j2jj 3  j1jj 2 j3jj 1| 2 2j.5 j3j 2|1 1 
memb’ritakan Injil  ke-selamatan bahwa Tuhan Ye-sus  itu Juruselamat. 

 
J6jj 5 j3jj 5 |6 6 j.3 j5jj j 6 |6 6  jaj1jj 6  j5j j 6 |5 3 j.1  j3j j 5 |5 5 
Marilah naik kan puji dan  syukur  ba- gi  Tu-han Allah Pen-cip-ta   ki-ta, 

 
j6j 5 j3j j 5 |6 6 j.3  j5j j 6|6 6 aj1j 6 j5jj 6 |5 6 j5j j 6 j5j j 3 |2 2 
marilah  se-rukan ke - mu-li-a- an ba-gi Yesus Kristus yg  menebus kita. 

 
Jtj y j1jj 2 |1 1 j.j y  j1j j 2 |1 1  jtj j y  j1jj 2|3 3 j.1 j2j 3| 3---  3 
Gereja  To-ra-ja    di-pang-gil Tu-han, Ge-re-ja  To-ra-ja  di-pi - lih Tu-han 

 
j5j j 6  jaj1j a2| a1 a1 j.6 j5j 6|j3jj 5  j2jj 3 j1j 2  j3j 1| 2 2 j.5 j6j a1|a1 a1+ 
memb’ritakan I-njil  keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu   Juruselamat. 
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14. Doa Syafaat 

15. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

16. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Hendaklah kamu selalu 
rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu 
dalam hal saling membantu. (Efesus 4:2) 

J Menyanyikan “Sekalipun Diriku” (PKJ. 277) 

Cantor 

Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, 
bahasa manausia dan bahasa malaikat,  
ataupun yang lainnya, 
tapi jika aku tak mempunyai kasih, 

Majelis/Pengurus OIG 

Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernubuat, 
sekalipun diriku punya iman sempurna  
untuk pindahkan gunung, 
tapi jika aku tak mempunyai kasih, 
tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. 

Jemaat 

Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, 
bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku,  
dibakar pun ’ku sudi, 
tapi jika aku tak mempunyai kasih, 
tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. 

 

17. Pengutusan 

PF Pergilah. Beritakan dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup 
kamu. Rendah hatilah kamu seorang dengan yang lain. 

18. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Amin” (KJ 478b) 

 3 2 | 1 s7 | s6z x2x x|x x1c s7 | 1 . + 
 Amin,     amin,      a             -              min. 
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19. Menyanyikan “Mars Gereja Toraja”  
 

Do = C, 4/4                        
 

j3j k.K 2  j1j k.K 3  j5j k.K 5  j5j k.K 5 | 6  a1  5  0 | 
Ma -   ri  bang – kit - lah    Ge-re    -   ja       To - ra - ja:   

 

j3j k.K 3  j2j k.K 3  5  j5j k.K 3 | 2  jh2j k.K 3  2  0 | 
Per - se - ku  -   tu -  an    u   -   mat yang  ku   -         dus. 

 

J3j k.JK 2  j1j k.K 3  j5j k.K 5  j5j k.K 5 | 6  a1  5  0 | 
Tu -  nai - kan    tu-gas  -  mu   tu   -  gas   mu  -  li - a, 

 

j3J jk.K 3  j5j k.K 3  j2j j 2  j3J Jjk.K 2 | 1  j1J Kjk.K 1  1 0 | 
memb’ri-ta   -   kan  I  -  njil Kris-tus        di    du   -  ni  -  a. 

 

2  j3j k.K 3  2 . | 3  j5j k.K 5  3 . |j2j k.K 2  j3j k.K 3   
Wu-jud - kan-lah       pang-gil  -   an - mu:     Ber  -  se -  ku  -  tu 

 

2  j5j k.K 5 | 3  j3j k.K 5  6  5 | 2  j3j k.K 3  2 . | 
ber-sak - si       dan  me  -   la - yan-i          Pu - ji        Tu-han 

 

3  j5j k.K 5  3  5 | j6j k.K 6  j6j k.K 5  6  ja1j k.K a1 | a2 a2 .  
mu-lia  - kan-lah  dan       ja  - di - lah      ber- kat   ba  -  gi       du- nia 

 

6 | Aj1J jk.K a1  j6j k.K 6  5  j6j k.K 5 | 3  j3j k.K 5  j6j j 6 
Dan   bi   -   ar  s’ga  -  la  ma - khluk me - mu -ji        Tu-han-mu    

 

j.J 5 | j6J jk.K 6  jaj1j k.K a1   a2  ja1j k.K a2 | a3   a3 .  
      ser - ta     me-nyem-bah     Di  -  a       s’la  - ma-nya 

 

a2 |aj1j k.K a1  j6j k.K 6  5  j6j k.K 5 | 3  j3j k.K 5   j6j j 6 .| 
ka-bar  - kan-lah       te-rus    da - lam       ka - ta      dan    kar -ya:    

 

j6j j 6  j6j j a1  a2  j.J a1 |a1 . . 0  + 
 “Da-mai  ba- gi     se  -     mu -  a”. 
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MAKNA KAMIS PUTIH 
 

Kamis Putih atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum Jumat 
Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa 
Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama, untuk memeringati 
kelepasan orang Israel dari Mesir. Kelepasan itu terjadi setelah Tuhan 
menjatuhkan tulah kesepuluh kepada orang Mesir yaitu kematian semua 
anak sulung.  Jadi, peristiwa Kamis Putih bersamaan dengan perayaan 
Paskah dari Perjanjian Lama.  

Sebagai orang-orang Yahudi, Yesus dan murid-murid memeringati 
Paskah Yahudi dengan mengadakan jamuan malam dengan roti tidak 
beragi, dan penyembelihan anak domba paskah di Bait Suci. Perayaan 
paskah itu dimulai sejak matahari terbenam, karena dalam sistem kalender 
Yahudi, satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam, tetapi dari 
terbenamnya matahari, sampai keesokan harinya ketika matahari 
terbenam lagi. Jadi hitungannya kira-kira dari jam 6 sore ke jam 6 sore hari 
berikutnya. Itu berarti bisa dikatakan bahwa peristiwa dalam Kamis Putih, 
berada pada hari yang sama dengan peristiwa Jumat Agung. 

Dalam Kamis Putih, kita memeringati beberapa hal. Pertama, 
peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-murid-Nya adalah saat 
pertama kalinya Perjamuan Kudus diperintahkan. Kedua, adalah 
pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-murid-Nya sebagai 
simbol perendahan diri Yesus. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki 
hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuan yang dihormatinya. 
Ketiga, kita memeringati saat dimana Petrus menyangkal Yesus, Yudas 
mengkhianati Yesus, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus, dan yang 
paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari 
penyembelihan anak domba Paskah, Yesus, Anak Domba Allah ditangkap 
dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah kekayaan makna yang sangat 
besar dalam Kamis Putih. Sesuai dengan namanya, warna yang digunakan 
adalah putih sebagai simbol kemurnian, kesucian, terang yang tak 
terpadamkan dan kebenaran mutlak. 
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23. Kamis Putih  29 Maret 2018 

TATA IBADAH KAMIS PUTIH 
KAMIS, 29 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Putih) 

 
 “Pembebasan dari penderitaan” 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mendengar 
maksud dari pelaksanaan ibadah Kamis Putih agar ibadah ini 
dapat kita hayati maknanya! Kamis Putih adalah hari kamis 
sebelum Jumat Agung, di mana orang Kristen memeringati 
Perjamuan Malam terakhir yang dilayani sendiri oleh Tuhan 
Yesus, yang kemudian diteruskan Gereja melalui sakramen 
Perjamuan Kudus.  

 Dalam perenungan Kamis Putih, tidakan simbolik yang 
diwariskan Tuhan Yesus adalah pembasuhan kaki dilakukan 
oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridNya. Tindakan Yesus 
membasuh kaki murid-muridNya adalah teladan yang patut 
kita nampakkan juga dalam hidup kita sehari-hari dengan mau  
dan rela merendahkan diri seperti Tuhan Yesus yang rela 
mengambil posisi  dan tugas seorang hamba.   

2. Prosesi  (Berdiri) 

J Menyanyikan “Pada Malam Sunyi di Getsemani” (PKJ. 83 ; 1 - 3) 

Cantor 

Pada malam sunyi di Getsemani,  
Yesus bergelut seorang diri 
Pohon dan batu pun diam menyaksikan  
Yesus bergelut seorang diri. 
 
 



151 
 

Semua  

Murid-murid Yesus yang mengikutNya  
tidur pulas, tidak mendampingi  
Alam terdiam, merasa pahit getir,  
Yesus bergelut seorang diri 
 
Yesuspun bertarung dalam doaNya  
“Ambillah cawan daripadaKu, 
namun kehendak BapaKu yang jadilah“,  
Yesus bergelut seorang diri 
 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

5. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Sesungguhnya, kitalah yang harus ditimpa hukuman akibat 
pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan. Jika kita yang harus 
menanggung hukuman itu pastilah kita tidak sanggup karena 
banyaknya dosa yang kita perbuat kepada Tuhan dan kepada 
sesama. Tetapi, semuanya itu tidak ditanggungkan kepada kita. 
Allah sendiri yang menanggungnya bagi kita. Sebab itu marilah 
dengan rendah hati, jujur, dan tulus di hadapan Allah kita 
mengaku dosa kita, biarlah Dia yang menguji hati dan pikiran 
kita, apakah sungguh kita bertobat. Dengan demikian pintu 
pengampunanNya terasa memenuhi seluruh jagad hati kita dan 
menjadikan kita suci dan benar.  

J Menyanyikan “O, Allahku, Jenguklah Diriku” (NKB 13:1-4) 

O, Allahku, jenguklah diriku,  
ujilah aku dan pikiranku 
aku telah berdosa dan cemar, 
sucikan dan jadikanku benar 
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Pujianku tetaplah bagiMu, 
kar’na Kau hapus dosa–dosaku 
nyatakanlah FirmanMu yang kudus, 
agar ku junjung namaMu terus 
 

Ya Tuhanku, hidupku t’rimalah 
kasih yang murni, o curahkanlah 
Taklukkanlah dendam dan nafsuku, 
tinggallah ‘Kau tetap dihatiku 
 

O, Roh Kudus, bangkitkan jiwaku 
mari berkarya dalam hidupku 
FirmanMulah tumpuan yang teguh 
dan kudambakan rahmatMu penuh 
 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “Dosaku 
kuberitahukan kepadaMu dan kesalahanku tidaklah ku 
sembunyikan, aku berkata “Aku mengaku kepada Tuhan 
pelanggaran-pelanggaranku“, dan Engkau mengampuni 
kesalahan karena dosaku  “ (Maz. 32 : 5). 

J Menyanyikan “Ku Diberi Belas Kasihan” (KJ. 39 : 1 - 2) 
 

Ku di beri belas kasihan, walau tak layak hatiku 
tadi ku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmatMu 
Kidung imanku bergema, rahmatMu sungguh mulia 
Kidung imanku bergema, rahmatMu sungguh mulia 
 
Walau ku patut di hukumkan, Kaulah penuh anugerah 
darah PutraMu di curahkan membasuh noda dan cela 
Di manakah selamatku Hanyalah dalam rahmatMu 
Di manakah selamatku Hanyalah dalam rahmatMu 
  

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: “Aku berkata kepadamu : 
Sesungguhnya barangsiapa menerima orang yang Kuutus, ia 
menerima Aku, dan barangsiapa menerima Aku, ia menerima 
Dia yang mengutus Aku.” (Yoh. 13 : 20). 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 116 : 1-19   

 



153 
 

S Menyanyikan “Maz. 116” (Maz. 116 : 1, 2) 

 

Ku mengasihi Tuhan, Allahku, 
yang mendengar doaku selamanya 
Ia menjawab maka kepadaNya  
seumur hidup aku berseru 
 

Di tangan maut ku terbelenggu 
dan kengeriannya menimpa aku 
kuberseru ya Tuhan kepadaMu, 
kiranya Kau luputkan diriku  

 
PELAYANAN FIRMAN  

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Keluaran 12 : 1 – 14 ( Bahan Utama ) 

Lector 2:  1 Korintus 11 : 23 - 34 
 

J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

PF  Injil Yohanes 13 : 1 - 20  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurresumanga’ Puang” (NJNE . 78) 

10. Khotbah  (Duduk) 

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

13. Prosesi Pembasuhan Kaki :  

- Diawali dengan pujian dari PKJ 82 : 1-3 oleh Cantor.  
- Jika sulit menyanyikannya, syair lagu ini dapat dibacakan secara 

puitis . 

                “ Lihatlah Anak Insan “ 
Lihatlah Anak Insan berjubahkan kain ungu 
Di kepalaNya dikenakan mahkota berduri 
Menetes peluh dan darah mengucur basahi bumi 
Serasa lutut tak mampu menolong tubuh lagi 
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Bertubi cambuk, tombak melayang menghujam tubuh 
Bertaburan ludah hinaan dan tawa ejekan 
Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka 
Semua kekasih Yesus menangis terse-sedu 
 

Betapa tak terlintas di akal, di lubuk hati  
Bahwa Yesus harus di hina dan mati di salib 
O, Yesus tolonglah kami, kuatkanlah iman kami 
Supaya kami pahami tujuan sengsaramu 

- Selanjutnya, pembasuhan kaki berlangsung sambil diiringi 
instrumen: “Melayani,  melayani lebih sungguh “. 

- Setelah pembasuhan kaki, pelayan kembali ke mimbar. 

PF Marilah kita berdoa: “ Ya Tuhan, Engkau telah memberi teladan 
kerendahan hati dan pelayanan yang tulus dengan tindakanMu 
membasuh kaki murid-muridMu. Kiranya kami yang tidak 
layak ini mengikuti teladanMu, rela memberi diri melayani, 
mengasihi dan mengampuni sesama. Mungkin kami sulit 
mengikuti teladan ini karena lebih ingin dihormati dan 
dilayani. Biarlah sesudah kami menerima pelayanan 
pembasuhan kaki saat ini kami diinsafkan untuk semakin 
mengenal diri kami sebagai makhluk yang tidak layak di 
hadapanMu, yang mau mengubah diri dan pikiran kami seturut 
dengan kehendakMu. Amin.  

 

RESPONS JEMAAT 

14. Pengakuan Iman (Berdiri) 

Mengucapkan 12 Pengakuan Iman Rasuli 

Menyanyikan “Tiada lain landasanku” (NKB. 120 : 1, 3) 
 

Tiada lain landasanku, hanyalah pada darahMu 
Tiada lain harapanku, kubersandarkan namaMu 

Ref. 
Kristuslah Batu Karangku di atas 
Dia ku teguh landasan lain hancur luluh 

 

Perjanjian dan darahMu menjadi dasar hidupku 
Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah…Ref. 

15. Persembahan (Duduk) 

PL ”Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikanNya 
kepadaku ? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan 
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menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada 
Tuhan di depan seluruh umatNya ” (Maz. 116:12-14)  

J Menyanyikan “Nama Yesus Berkumandang” (NKB. 72:1–3)   
 

Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia 
Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia 
Hai dengarkan panggilanNya da tinggalkan dosamu 
Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh 
 

Ref. 
Yesus Kaulah Surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 
Bersyukur di jalan s’lamat aku puji namaMu 
 

Nama Yesus bercahaya di segala negeri 
dalam t’rang penghiburanNya, pengharapan berseri 
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia 
kuasa dosa di kalahkan oleh nyala kasihNya…Ref. 
 

Nama Yesus mahaagung dan semaraknya tetap 
diterangiNya jiwaku, biar malam pun gelap 
Langit bumi ‘kan binasa, matahari terbenam 
Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang…Ref. 
 

16. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT      
 

17. Menyanyikan “Ku heran Allah mau Memb’ri” (KJ. 387 : 1 - 2) (Berdiri) 

Ku heran Allah mau memb’ri rahmatNya padaku 
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku 
 

Ref. 
Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin ‘kan kuasaNya 
Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak 
 

Ku heran oleh rahmatNya hatiku beriman 
dan oleh kuasa SabdaNya jiwaku pun tentram…Ref. 

18. Pengutusan  

PF Pergilah. Nyatakan dan beritakanlah teladan Kristus yang rela 
merendahkan diri dan mau berkorban demi kita. Terimalah 
berkatNya : 
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19. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J 5 . 6 . 5 . 6 . 5   4   3 

 A  -  min     A   -  min     A   .    .    .  min 

20. Menyanyikan “Ku Suka Menuturkan” (KJ. 427:1,4) 

Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus 
dan cinta kasihNya, kusuka menuturkan cerita yang benar 
penawar hati rindu pelipur terbesar. Ref. 
 

Ref. 
Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya 
 

Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya 
tak hilang indahnya dan nanti kunyanyikan di sorga yang kekal 
cerita termulia yang lama ku kenal. Ref. 
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24. Jumat Agung, 30 Maret 2018 

LITURGI JUMAT AGUNG  
JUMAT 30 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Merah) 
 

 “Kematian yang Membebaskan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan (Berdiri) 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL  Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan! Hari ini kita diajak untuk 
merenungkan kembali, bahwa seorang Pewarta Agung telah 
menumpahkan darah-Nya mengurbankan hidup-Nya untuk 
menebus kita. Kita tidak menyaksikannya saat Ia tergantung 
dan mati pada kayu salib, tetapi dalaman iman, kita sedang 
menghayati bahwa kematian-Nya telah membawa kita kepada 
kehidupan. Kiranya hari ini kita tidak sekadar  
memeringatinya, tetapi justru kesempatan ini pulalah kita 
diajak untuk meraba kepribadian kita di hadapan Kristus, 
bahwa masihkah kita menghidupi kejahatan kita? Yesus telah 
mati untuk kita, karena itu matikanlah segala yang jahat di 
hadapan Allah.  

J Ya Tuhan, Engkau mengenal kami sampai ke dasar hati, dan 
karena pengurbanan-Mulah kami dilayakkan mengenal 
keajaiban-Mu. 

2. Prosesi  (Berdiri) 

J Menyanyikan “Berkilat Halilintar” (PKJ 230:1,4)   

Berkilat halilintar dan guntur menderu, 
begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. 
Suara Jurus’lamat menopang juangku 
dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. 
 



158 
 

Ref. 
Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah,  
tak akan ‘ku ditinggalkan, begitu janjiNya! 
Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah,  
tak akan ‘ku ditinggalkan, begitu janjiNya. 

 

Dosaku ditebusNya di bukit Golgota; 
darahNya menyucikan diriku yang cemar; 
di takhta mahamulia ‘ku dinantikanNya, 
dan Dia pun berjanji dekatku s’lamanya. Ref. 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

4   3    2   1  + 
J   A   -  min     A  -  min 

4. Salam 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

J Menyertaimu juga. 

5. Bermazmur (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 22:1-12 (berbalasan) 

S Menyanyikan “Segala Benua dan Langit Penuh” (PKJ 281:1-2) 

  Segala benua dan langit penuh  
dengan bunyi Nama yang sangat merdu, 
penghiburan orang berhati penat,  
pegharapan orangyang sudah sesat.  
Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus? 
 
Sesungguhnya Yesus yanglayak benar  
dib’ri Nama itu, kudus dan besar,  
yang oleh sengsara kematianNya  
memb’ri keampunandan damai baka.  
Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus? 

6. Perintah Mengasihi  

PF Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya 
kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi 
kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. (Yohanes  13:34) 
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J Menyanyikan “Kasih Paling Agung” (PKJ 179) 
 

Kasih paling agung dari Tuhanku; 
Kini kusadari di dalam hatiku. 
Yesus Mahakasih dan Mahakudus, 
korbankan diriNya agar ‘ku ditebus. 
Dia menaklukkan maut dan dosaku, 
Dia memberikan s’galanya untukku! 
 

Ini ‘kan kuingat s’lama hidupku; 
Tak ‘kan kulupakan sepanjang umurku. 
‘Kan kuberitakan sekelilingku; 
dan ke ujung dunia sejauh kuatku. 
Apapun terjadi atas diriku, 
tak kan kulepaskan kasihMu, Tuhanku. 
 

7. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin sampai hari ini kita 
masih menghidupi dosa dan kebiasaan-kebisan buruk yang 
tidak berkenan dihadapan Allah. Karena itu, marilah dengan 
sepenuh hati kita mengaku mengaku dosa di hadapan Allah. 

J Menyanyikan “O Puang Da’Mi Ukungna’” (Mazmur 6) 
   

 [ z3x xx xjx.xj c2 3   jyj j /1 | 2  j2j j 3  jj2jjj j 1  jyj j t |  y . 0 
O          Puang da` Mi  -  u  - kungna` ka-seng-ke -am  - Mi 
O          Puang um-pen-nam-pa`na`   ua  - i    ma-tang - ku 

  z3x xx xjx.xj c2  3    jyj /1 | 2   j2j 2   j2j /1  j2j 5 | 3 . .  
O             Puang  da`Mi    pa’ -  di`na`    kare` -dekan  -  Mi 
O     Puang  umpo  -  ti   -  lanna` tang ma-ra-nga - ku   

J03|6 j6j j 6 j5j j 5 j.j 5 | 3 .0 jgyj /1 | 2 2 1  jgyj t | y .. 
Ka-tu- ru-  tu-ruina`  o    Puang    be  -    lan  na-long-se  -  na` 
Ma-ta’-ka`, mata’ka’- mo’ Puang  Ma -    lan-mo ma-tang - ku      

___________________________________1___________________________________ 

Jyj /1 | 2 j2j 3 z2x xj.jx c1|y.. jyj y|1  j1j j 1 2 j.j 2 | 3 . .0] 
Pa-ma-ta-na-na`o    Puang  lan a`-gan pa-ru-nin-ning - ku 

______________________________________2____Ritt_______________________ 

jyjjj /1 | 2 j2j 3 2 j.j 1|y .. jyj y |1 j1j j 1 2  j.j 1|y ..0 +      
 Tangti-bi-da`tu ma- tang-ku   buntu tu-mangna do  -  sa-ku. 

 



160 
 

PF Dalam kemurahan Tuhan, dengarlah berita anugerah: “Ia 
datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang 
"jauh" dan damai sejahtera kepada mereka yang "dekat". 
karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan 
masuk kepada Bapa.Demikianlah kamu bukan lagi orang asing 
dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang 
kudus dan anggota-anggota keluarga Allah” (Efesus 2: 17-19) 

J   Menyanyi “Yesus Kawan Yang Sejati” (KJ 453: 1,3) 
 

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. 
 

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! 

RESPONS JEMAAT 

8. Persembahan (Duduk) 

PL Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar; 
nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. 
Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang 
mencari TUHAN akan memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup 
untuk selamanya! (Mazmur 22:26-27) 

S Menyanyikan  “Nun di Bukit Yang Jauh” (NKB 83:1,4) 

Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib,  
Lambang kutuk, nestapa cela 
Salib itu tempat Tuhan Mahakudus 
menebus umat manusia 

Ref. 
Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku. 
Salib itu kurangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. 

 

Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya 
Anak domba kudus masuk dunia gelap,  
disalib kar’na dosa dunia. Ref. 
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Indahlah bagiku salib hina keji,  
berlumuran darah-Nya kudus 
Hilanglah dosaku, sucilah hatiku,  
berkat kurban Yesus Penebus. Ref. 
 

Ku setia tetap ikut jalan salib,  
meski dirikupun dicela 
Satu saat kelak kudibawa pergi,  
ke tempat kemuliaan-Nya. Ref. 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyi ”Sejenak Aku menoleh” (PKJ 244:1,2) 

Sejenak aku menoleh  pada jalan yang t’lah kutempuh. 
Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun. 
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang. 
Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. 
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. 
   

Bukan kar’na aku baik dipegangNya tanganku erat. 
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap. 
O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. 
Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib? 
Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. 

 
PEMBERITAAN FIRMAN  

9. Doa Pembacaan Alkitab: 

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 52:13-53:1-12 

Lector 2:  Ibrani 10:19-25        

J  Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
      Ha  -  lelu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 

PF Yohanes 19: 16-30                  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga Puang” (NJNE 78) 

11. Khotbah  (Duduk) 

12. Saat Teduh 
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RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  

15. Petunjuk hidup baru  (Berdiri) 

PF Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang 
pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Dan 
marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling 
mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibr 10:23-24 

16. Menyanyikan “Pada Kaki Salib-Mu” (KJ. 368) 

Pada kaki salib-Mu kuingat kurban-Mu,  
dalam jalan hidupku kukenang selalu. 
Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan  
hingga dalam sorga k’lak ada perhentian. 
 

Pada kaki salib-Mu ‘ku tetap percaya,  
hingga dalam sorga k’lak jiwaku bahagia. 
Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan  
hingga dalam sorga k’lak ada perhentian. 

17. Pengutusan 

PF Pergilah dan lakukanlah apa yang baik dengan tekun dan setia. 
Darah Kristus telah memulihkan kita. Teguhkan imanmu dan 
tetaplah memandang karyaNya yang agung di kayu salib.   

18. Berkat 

PF Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan 
melindungi engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajah-
Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan menghadapkan 
wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Amin” (KJ 478b) 

 3 2 | 1 s7 | s6z x2x x|x x1c s7 | 1 . + 
 Amin,     amin,      a             -              min. 
 

19. Nyangian Syukur: “Di Salib Yesus di Kalvari” (KJ  34) 
 

Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosa yang keji. 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
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Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 
Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji namaNya! 
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
 
DarahNya sumber hayat baka; aku dibasuh di dalamnya. 
dan t’rus dijaga tak bercela. Puji namanya! 
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 

 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan di buka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utam, membawa Alkitab dengan posisi yang sama saat 
berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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25. Jumat Agung, 30 Maret 2018 (Alternatif Perjamuan Kudus) 

LITURGI JUMAT AGUNG  
JUMAT 30 MARET 2018 

(Berdasarkan Liturgi Perjamuan, Stola Merah) 

“Kematian yang Membebaskan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan (Berdiri) 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  
- Urut-urutan Prosesi: PPA, PF, dan Majelis yang membawa roti dan 

anggur, diikuti semua Majelis Gereja, atau pelayan yang ditunjuk 
majelis Gereja. 

- PPA, pendeta,Pembawa roti dan Anggur, serta majelis yang lain, 
menuju kedepan pintu masuk gedung gereja untuk siap-siap secara 
arak-arakan memasuki ruang ibadah.Dan sementara menyanyikan 
lagu: Berkilat Halilintar, barulah Majelis Gereja secara berarakan 
memasuki ruang ibadah. (teknisnya silahkan dikembangkan) 

PL  Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan! Hari ini kita diajak untuk 
merenungkan kembali, bahwa seorang pewarta agung telah 
menumpahkan darah-Nya mengurbankan hidup-Nya untuk 
menebus kita. Kita tidak menyaksikannya saat Ia tergantun dan 
mati pada kayu salib, tetapi kedalaman iman kita sedang 
menghayati bahwa kematian-Nya telah membawa kita kepada 
kehidupan. Kiranya hari ini kita tidak sekedar 
memperingatinya, tetapi justru kesempatan ini pulalah kita 
diajak untuk meraba kepribadian kita di hadapan Kristus, 
bahwa masihkah kita menghidupi kejahatan kita? Yesus telah 
mati untuk kita, karena itu matikanlah segala yang jahat di 
hadapan Allah.  

J Ya Tuhan, Engkau mengenal kami sampai ke dasar hati, dan 
karena pengurbanan-Mulah kami dilayakkan mengenal 
keajaiban-Mu. 

- Urut-urutan Prosesi: PPA, PF, dan Majelis yang membawa roti dan 
anggur, diikuti semua Majelis Gereja, atau pelayan yang ditunjuk 
majelis Gereja. 
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- PPA, PF, Pembawa Roti dan Anggur, serta majelis yang lain, menuju 
kedepan pintu masuk gedung gereja untuk siap-siap secara arak-
arakan memasuki ruang ibadah.  

2. Prosesi, menyanyikan “Berkilat Halilintar” (PKJ 230:1,4) (Berdiri) 
 

Berkilat halilintar dan guntur menderu, 
begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. 
Suara Jurus’lamat menopang juangku 
dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. 

Ref. 
Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah,  
tak akan ‘ku ditinggalkan,begitu janjiNya! 
Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah,  
tak akan ‘ku ditinggalkan, begitu janjiNya. 

 

Dosaku ditebusNya di bukit Golgota; 
darahNya menyucikan diriku yang cemar; 
di takhta mahamulia ‘ku dinantikanNya, 
dan Dia pun berjanji dekatku s’lamanya. Ref. 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  

4. Salam 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

J Menyertaimu juga. 

5. Titah Perjamuan Kudus  (Duduk)  

PF Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, 
perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus 
sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang 
kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan 
roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita 
memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu 
mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. 
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6. Bermazmur (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 22:1-12 (berbalasan) 

S Menyanyikan “Segala Benua Dan Langit Penuh” (PKJ 281:1-2) 
 

Segala benua dan langit penuh  
dengan bunyi Nama yang sangat merdu, 
penghiburan orang berhati penat,  
pegharapan orangyang sudah sesat.  
Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus? 
 

Sesungguhnya Yesus yanglayak benar  
dib’ri Nama itu, kudus dan besar,  
yang oleh sengsara kematianNya  
memb’ri keampunandan damai baka.  
Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus? 

 

7. Perintah Mengasihi :  

PF Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya 
kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi 
kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. (Yohanes  13:34) 

J Menyanyikan “Kasih Paling Agung” (PKJ 179:1,2) 

Kasih paling agung dari Tuhanku; 
Kini kusadari di dalam hatiku. 
Yesus Mahakasih dan Mahakudus, 
korbankan diriNya agar ‘ku ditebus. 
Dia menaklukkan maut dan dosaku, 
Dia memberikan s’galanya untukku! 
 

Ini ‘kan kuingat s’lama hidupku; 
Tak ‘kan kulupakan sepanjang umurku. 
‘Kan kuberitakan sekelilingku; 
dan ke ujung dunia sejauh kuatku. 
Apapun terjadi atas diriku, 
tak kan kulepaskan kasihMu, Tuhanku. 

8. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Jemaat Tuhan yang kekasih, Mungkin sampai hari ini kita 
masih menghidupi dosa dan kebiasaan-kebisan buruk yang 
tidak berkenan dihadapan Allah. Karena itu, marilah dengan 
sepenuh hati kita mengaku  dosa dihadapan Allah. 
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J Menyanyikan “O Puang da’Mi ukungna’” (Mazmur 6)  

 [ z3x xx xjx.xj c2 3   jyj j /1 | 2  j2j j 3  jj2jjj j 1  jyj j t |  y . 0 
O          Puang da` Mi  -  u  - kungna` ka-seng-ke -am  - Mi 
O          Puang um-pen-nam-pa`na`   ua  - i    ma-tang - ku 
   

  z3x xx xjx.xj c2  3    jyj /1 | 2   j2j 2   j2j /1  j2j 5 | 3 . .  
O             Puang  da`Mi    pa’ -  di`na`    kare` -dekan  -  Mi 
O     Puang  umpo  -  ti   - lanna` tang ma-ra-nga - ku   
     

J03|6 j6j j 6 j5j j 5 j.j 5 | 3 .0 jgyj /1 | 2 2 1  jgyj t | y .. 
Ka-tu- ru-  tu-ruina`  o    Puang       be  -    lan  na-long-se   -    na` 
Ma-ta’-ka`, mata’ka’-   mo’  Puang   Ma -   lan- mo ma-tang -   ku      
_________________________________1_____________________________________ 

Jyj /1 | 2 j2j 3 z2x xj.jx c1|y.. jyj y|1  j1j j 1 2 j.j 2 | 3 . .0] 
Pa-ma-ta-na-na`o    Puang  lan a`-gan pa-ru-nin-ning - ku 
_________________________________2____Ritt_______________________________ 

jyjjj /1 | 2 j2j 3 2 j.j 1|y .. jyj y |1 j1j j 1 2  j.j 1|y ..0 +      
 Tangti-bi-da`tu ma- tang-ku   buntu tu-mangna do  -  sa-ku. 

PF Dalam kemurahan Tuhan, dengarlah berita anugerah: “Ia 
datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang 
"jauh" dan damai sejahtera kepada mereka yang "dekat". 
Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan 
masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing 
dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang 
kudus dan anggota-anggota keluarga Allah” (Efesus 2: 17-19) 

J Menyanyi “Yesus Kawan Yang Sejati” (KJ 453: 1,3) 
 

Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah. 
Tiap hal boleh dibawa dalam doa padaNya. 
O, betapa kita susah dan percuma berlelah, 
Bila kurag pasrah diri dalam Doa padaNya. 
 
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! 
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9. Persembahan Duduk 

PL Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar; 
nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. 
Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang 
mencari TUHAN akan memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup 
untuk selamanya! (Mazmur 22:26-27) 

S Menyanyikan  ”Nun di Bukit Yang Jauh” (NKB 83:1,4) 

Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib,  
Lambang kutuk, nestapa, cela 
Salib itu tempat Tuhan Mahakudus  
menebus umat manusia 

Ref. 
Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku 
Salib itu kurangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. 

 

Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya 
Anak domba kudus masuk dunia gelap,  
disalib kar’na dosa dunia. Ref.... 
 

Indahlah bagiku salib hina keji,  
berlumuran darah-Nya kudus 
Hilanglah dosaku, sucilah hatiku,  
berkat kurban Yesus Penebus. Ref.... 
 

Ku setia tetap ikut jalan salib, meski dirikupun dicela 
Satu saat kelak kudibawa pergi,  
ke tempat kemuliaan-Nya. Ref.... 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyi “Sejenak Aku menoleh” (PKJ 244:1,2) 

Sejenak aku menoleh  pada jalan yang t’lah kutempuh. 
Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun. 
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang. 
Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. 
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. 
 

Bukan kar’na aku baik dipegangNya tanganku erat. 
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap. 
O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. 
Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib? 
Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. 
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PEMBERITAAN FIRMAN  

10. Doa Pembacaan Alkitab: 

11. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 52:13-53:1-12 

Lector 2:  Ibrani 10:19-25 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 

PF Yohanes 19: 16-30 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

12. Khotbah  (Duduk) 

13. Saat Teduh 

PERJAMUAN KUDUS 

14. Penjelasan Roti dan Anggur  

PF Kita akan bersekutu dalam meja Perjamuan Kudus. Roti dan 
anggur dalam Perjamuan Kudus hendaknya kita terima sebagai 
tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita.  
Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan 
meterai dari kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita. Di dalam 
Perjamuan Kudus ditegaskan kepada kita, bahwa Tuhan kita 
Yesus Kristus, melalui pengorbanan-Nya yang sempurna, telah 
membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. 
Suatu Perjanjian Baru diadakan-Nya dengan kita, dan Roh-Nya 
yang menghidupkan itu dikaruniakan-Nya kepada kita, supaya 
kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang 
benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam 
kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita 
melalui perkataan dan perbuatan. 

15. Doa Perjamuan 

PF Ya Allah, Bapa kami di sorga. Engkau mengundang kami datang 
ke meja Perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami 
melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya 
Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu, 
bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai 
kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di 
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dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan 
betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi 
tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang 
penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah 
kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya 
dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan 
kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan 
keyakinan kami lewat Perjamuan-Mu ini di atas kasih dan 
kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 

 

16. Nyanyian Persiapan Perjamuan Kudus 

(Pendeta Menuju Meja Perjamuan) 

J Menyanyikan “Pada Kaki Salib-Mu” (KJ. 368) 

Pada kaki salib-Mu kuingat kurban-Mu,  
dalam jalan hidupku kukenang selalu. 
Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan  
hingga dalam sorga k’lak ada perhentian. 
 

Pada kaki salib-Mu ‘ku tetap percaya,  
hingga dalam sorga k’lak jiwaku bahagia. 
Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan  
hingga dalam sorga k’lak ada perhentian. 
 

17. Pelaksanaan Perjamuan Kudus 

PF Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roti dan anggur yang 
kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai 
dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya kita 
dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah 
hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, 
melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus 
Kristus Tuhan kita. 

 

18. Doa Bapa Kami 

19. Jemputan/Ajakan  

PF  Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus 
bersabda “Marilah kepadaKu, semua yang yang letih lesu dan 
berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu”  

(Prosesi perjamuan Kudus) 
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J Menyanyikan ”SuaraMu Kudengar” (KJ 33:1-2) 

SuaraMu kudengar memanggil diriku, 
supaya ‘ku di Golgota di basuh darahMu! 
Aku datanglah, Tuhan, padaMu; 
Dalam darahMu kudus sucikan diriku. 
 

Kendati ‘ku lemah, tenaga Kauberi; 
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih 
Aku datanglah, Tuhan, padaMu; 
Dalam darahMu kudus sucikan diriku. 

 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  
 

20. Petunjuk hidup baru  (Berdiri) 

PF Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang 
pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Dan 
marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling 
mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibr 10:23-24 

J Menyanyikan ”Memandang Salib Rajaku” (KJ 169:1-3) 
 

Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 
Kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 
 

Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibMu; 
kubuang nikmat dunia demi darahMu yang kudus. 
 

Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukaMu; 
mahkota duri yang pedih menjadi keagunganMu. 
 

21. Pengutusan 

PF Pergilah dan lakukanlah apa yang baik dengan tekun dan setia. 
Darah Kristus telah memulihkan kita. Teguhkan imanmu dan 
tetaplah memandang karya-Nya yang agung di kayu salib dan 
terimalah berkat Tuhan 

 

22. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 
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1 . 13 0  kz2xkxk xkx3xkxxxxk xxk2xxk xx1xx c2 . 2 0  1 . 13 0 + 
J A  -  min      A          -             min        A  -  min 

 

23. Nyanyian Syukur: “Di Salib Yesus di Kalvari” (KJ  34) 

 
Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosa yang keji. 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
 
Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 
Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji namaNya! 
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
 
DarahNya sumber hayat baka; aku dibasuh di dalamnya 
dan t’rus dijaga tak bercela. Puji namanya! 
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
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MAKNA SABTU SUNYI 
 
Setelah Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka 

yang teramat dalam, seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada bukti 
tekstual tentang keadaan tanpa harapan itu. Tetapi respons mereka yang 
ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya, 
membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan 
ironi, sebab Yesus sudah berulangkali menjelaskan apa yang akan terjadi 
mengenai kebangkitan. 

Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian 
Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu 
bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat 
menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, dimana 
kita ditempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan  
peristiwa kebangkitan-Nya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling 
menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, 
dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman. Seraya 
merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenasah Yesus yang 
berada di dalam makam, umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan 
keheningan di hadapan Allah. 

Perayaan Sabtu Sunyi juga sering disebut “Sabat Kedua” yang 
membangkitkan ingatan umat akan karya Allah yang menciptakan langit, 
bumi dan seisinya selama enam hari dan pada hari ketujuh Allah berhenti 
menguduskan. Demikian pula pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah 
telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus sehingga pada hari 
“Sabat Kedua” jenasah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui 
kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada 
hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus.  

Perenungan dalam sabtu sunyi dapat dilakukan, disamping ibadah 
bersama menjelang sore hari, jemaat disarankan untuk memberi nuansa 
kesunyian di rumah masing-masing, yaitu dengan sengaja mengurangi 
pembicaraan, diskusi dan keramaian, tidak menyalakan radio, televisi. 
Kesempatan itu bukan hanya sekedar menciptakan kesunyian, tetapi 
memberi ruang perenungan untuk peristiwa besar dalam kehidupan 
beriman yaitu Kematian dan Kebangkitan Yesus. Sebaiknya hal ini 
disampaikan kepada jemaat pada ibadah Jumat Agung. 
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26. Sabtu Sunyi,  31 Maret 2018 

TATA IBADAH SABTU SUNYI 
SABTU,  31 MARET 2018 

(Stola Warna Ungu) 
 

 “Kematian Bukti Ketidakberdayaan Manusia” 

 
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH: 

1. Persiapan  

- Pencahayaan ruangan agak redup.  
- Jika memungkinkan jemaat duduk melantai berbentuk U. 
- Sebaiknya kostum yang digunakan bernuansa gelap. 
- Sebelum ibadah dimulai, alunan music bernuansa pa’marakka 

mewarnai ruang ibadah. 
- Doa Konsistorium 

PL Saat-saat seperti ini, sekitar 2000 tahun yang lalu, Setelah 
Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka 
yang teramat dalam. Tidak ada bukti tekstual tentang keadaan 
tanpa harapan itu. Tetapi respons mereka yang ragu-ragu 
dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya, 
membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu 
merupakan ironi, sebab Yesus sudah berulangkali menjelaskan 
apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. 

 Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian 
Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi 
saat itu bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada 
saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita 
dalam Sabtu Sunyi, di mana kita ditempatkan pada suatu 
transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa 
kebangkitan-Nya. 

 Memaknai perayaan Sabtu Sunyi, kita menghadirkan kembali 
kesendirian Yesus Kristus di dalam makamNya, juga menjadi 
masa transisi dari peristiwa kematian Yesus dan 
kebangkitanNya. Dalam masa transisi tersebut ada dua aspek 
yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Ada 
kedukaan, karena Yesus telah mati di kayu salib. Ada harapan 
karena Yesus akan bangkit pada hari Paskah.  

 Demikian halnya juga berlaku dalam kehidupan umat percaya. 
Sabtu sunyi mengarahkan kita untuk menghayati kematian 
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sebagai bukti ketidakberdayaan manusia namun dalam 
kebangkitan Yesus Kristus, umat percaya dilabuhkan dalam 
sikap iman dan harapan akan kehidupan yang kekal. 

2. Prosesi  (Sebaiknya dari pintu utama gedung gereja) 

J     Menyanyikan “Saat Sedih” (KJ. 186: 1-6) 

Solo perempuan 

 Saat sedih, tak terperi; air mata bercucuran:  
 Putra Tunggal BapaNya kini dikuburkan  
 

Solo Laki-laki   

 Terbaringlah di kuburNya yang mati pada salib,  
 agar kurnia Firdaus diberi kembali 
 

Solo Perempuan  

 Manusia, dosamulah yang menyebabkan ini:  
 semestinya kamulah yang rebah  di sini 
 

Solo Laki-laki   

 O, lihatlah di wajahNya bekas keluh nestapa;  
 patut isi dunia insaf dan meratap 
Semua  
 Bahagialah manusia yang sadar merenungkan  
 bahwa Raja mulia rela di dikuburkan 
Semua 

Ya Yesusku harapanku, hapuslah air mataku dan di 
KerajaanMu ingat akan daku  

3. Votum  (Berdiri) 

PF     Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,     A   -  min,  A        -       min. 

4. Salam  (Berdiri)  

PF     Salam sejahtera, Tuhan bersertamu.  

J  Dan besertamu juga 

5. Pengakuan Dosa dan Berita anugerah  (Duduk) 

PF     Dia yang terbaring di dalam kubur, Dialah Mesias, Sang Kristus 
Penyelamat dan Pembaharu kehidupan. Tidak ada kasih yang 
lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan 
nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.  
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PL Namun saat ini kami mengaku belum sungguh menjadi 
sahabat-sahabatMu, yang menghargai wafatMu melalui 
kematian kami terhadap keinginan duniawi, kematian kami 
atas dosa.  

J  Ya Tuhan dihadapanMu kami sungguh tidak layak. Dalam 
Kristus Yesus kami memohon  ampunilah dan kasihanilah kami  

J    Menyanyikan “Meski Tak Layak Diriku” (KJ 27:1)  

Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darahMu  
dan kar’na Kau memanggilku, ‘ku datang Yesus padaMu 

PF  Jalan penderitaan sampai pada kematian Kristus di kayu salib, 
sarat dengan kebencian yang ditunjukkan oleh orang Farisi, 
pemuka-pemuka Agama Yahudi, pasukan-pasukan Romawi 
dan orang banyak yang ikut menghina kemuliaan Tuhan 

PL Namun saat ini kami mengaku bahwa kebencian itu belum 
berhenti dan masih menjadi bagian dalam kehidupan 
bersesama. Kebencian kadang terlalu kuat sehingga tidak 
mampu dikoyakkan oleh belas kasihan. 

J Ya Tuhan di hadapanMu kami sungguh tidak layak. Dalam 
Kristus Yesus kami memohon  ampunilah dan kasihanilah kami 

J   Menyanyikan “Meski Tak Layak Diriku” (KJ. 27 : 2) 

Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,  
darahMulah pembasuhNya; ku datang Tuhan padaMu 

PF     Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali : Sebab di dalam Dia 
oleh darahNya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan 
dosa, menurut kekayaan kasih karuniaNya yang dilimpahkan 
kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian (Efesus 1 : 7,8) 

J Menyanyikan “Menjulang Nyata Atas Bukit Kala” (KJ. 183: 1-2) 

 

Menjulang nyata atas bukit kala t’rang 
benderang salibMu, Tuhanku. 
Dari sinarnya yang menyala-nyala 
memancarkan kasih agung dan restu. 
Seluruh umat insan menengadah 
ke arah cahya kasih yang mesra. 
Bagai pelaut yang karam merindukan 
di ufuk timur pagi merekah. 
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SalibMu, Kristus, tanda pengasihan 
mengangkat hati yang remuk redam, 
membuat dosa yang terperikan 
di lubuk cinta Tuhan terbenam. 
Di dalam Tuhan kami balik lahir, 
insan bernoda kini berseri, 
Teruras darah suci yang mengalir 
di salib pada bukit Kalvari. 

6. Bermazmur  

PL Membaca Mazmur 31:1-6 (Secara puitis) 

  PEMBERITAAN FIRMAN  

7. Doa Pembacaan Alkitab 

8. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Ayub 14:1-14 

Lector 2:  I Petrus 4 : 1-6 

J  Menyanyikan “Haleluya” KJ 473b 

        J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                  Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,     ha-le - lu      -          ya! 

PF Injil Matius 27:57-66      (Berdiri) 

J         Menyanyikan “Kurre sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

9. Khotbah  (Duduk)  

10. Saat teduh (Solo Mazmur 31-terj Kijne) 

11. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

12. Persembahan 

PL     Nas Persembahan Mazmur 31:20 

J     Menyanyikan “Memandang Salib Rajaku” (KJ 169:1-4) 

Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 
 

Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibMu; 
kubuang nikmat dunia demi darahMu yang kudus. 
 

Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukaMu; 
mahkota duri yang pedih menjadi keagunganMu. 
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Melihat darah lukaNya membalut tubuh Tuhanku, 
‘ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. 
 

Andaikan jagad milikku dan kuserahkan padaNya, 
tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintaNya. 
 

13. Doa Syukur dan Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT  

14. Petunjuk Hidup Baru  (Berdiri) 

PF Membaca 1 Petrus 4 : 1-6 

15. Nyanyian Jemaat  (Berdiri) 

J Menyanyikan “Kasih Paling Agung” (PKJ 179)  

Kasih paling agung dari Tuhanku; 
Kini kusadari di dalam hatiku. 
Yesus Mahakasih dan Mahakudus, 
korbankan diriNya agar ‘ku ditebus. 
Dia menaklukkan maut dan dosaku, 
Dia memberikan s’galanya untukku! 

16. Pengutusan   

PF     Pergilah ke mana saja Tuhan mengutus dan percayalah 
senantiasa bahwa Yesus Kristus mengalahkan maut dan 
memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap umat percaya 

17. Berkat  (Berdiri) 

18. Nyanyian Syukur 

J    Menyanyikan “Kasih Paling Agung” (PKJ 179) 
 

Ini ‘kan kuingat s’lama hidupku; 
Tak ‘kan kulupakan sepanjang umurku. 
‘Kan kuberitakan sekelilingku; 
dan ke ujung dunia sejauh kuatku. 
Apapun terjadi atas diriku, 
tak kan kulepaskan kasihMu, Tuhanku. 
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27.  Minggu Paskah 1 April 2018 

TATA IBADAH PASKAH 
MINGGU, 01 APRIL 2018 

(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Kuning) 
 

“Kebangkitan Kristus Menyukacitakan”  
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Ibadah Paskah adalah ibadah bersama dengan semua OIG. 
- Arak-arakan Obor Paskah (jika dilakukan) seharusnya menjadi 

bagian tata ibadah pada akta Prosesi. 

2. Prosesi (Berdiri) 

- Jika PPA dan PL belum memungkinkan untuk hadir subuh sebelum 
arak-arakan obor, seorang Majelis Gereja (dengan Stola)  boleh 
ditunjuk untuk memimpin prosesi, yang diawali dengan sebuah 
Gerak Dan Lagu  (Yesus telah bangkit PKJ 86), setelah itu berdoa 
dan melakukan arak-arakan Obor. 

- Ibadah dilakukan, tepat setelah prosesi obor selesai, dengan 
aktivitas tambahan, misalnya Telur Paskah, dan melanjutkan akta-
akta ibadah. 

PL Saudara-saudara dan adik-adik Sekolah Minggu “Selamat hari 
Paskah”. Hanya kepada Tuhanlah segala pujian dan sembah 
sebab oleh anugerahNya mempertemukan kita merayakan 
kebangkitanNya. 

OT  Terpujilah Tuhan. Dia mengasihi kita. 

An  Allah adalah keselamatan kita 

OT  Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan 

An  Allah, Tuhanku memberi keluputan dari maut 

PL  Ya, Dialah Tuhan kita yang telah bangkit dan kebangkitanNya  
menyukacitakan. Karena itu marilah bersukacita menaikkan 
pujian “ Kristus Bangkit, Soraklah”   

 Menyanyikan “Kristus Bangkit Soraklah” (KJ 188) 

Cantor        Semua 

Kristus bangkit soraklah,  Haleluya 
Bumi, Sorga bergema,   Haleluya 
Berbalasan, bersyukur,  Haleluya 
Muliakan Tuhanmu,   Haleluya 
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Laki-laki   Perempuan 

Kuasa kubur menyerah,  Haleluya 
Dan neraka takluklah,   Haleluya 
Kristus jaya atas maut,   Haleluya 
dan terbukalah Firdaus, Haleluya 
 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

S Menyanyikan ”Haleluya” KJ 472 
 

5. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Saudara-saudara, sungguh luar biasa kasih Allah yang 
dinyatakanNya bagi kita di dalam AnakNya yang Tunggal yaitu 
Yesus Kristus, yang telah bangkit mengalahkan maut. Namun 
kalau kita mengingat-ingat perjalanan hidup ini, ternyata kita 
sering tidak menghidupi kasih itu, karena hidup kita sering 
dikuasai oleh kebencian, dendam, amarah , dengki dan iri hati. 
Karena itu marilah dengan rendah hati kita datang di 
hadapanNya mengaku dosa kita: 

J Menyanyikan “Tuhan Kami Berlumuran Dosa” (PKJ 43) 
 

Tuhan, kami berlumuran dosa,  
Tuhan, sudilah ampuni kami 
 

Tuhan, harta kami musnah sudah,  
Tuhan, hati masih milik kami 
 

Tuhan, sudi ampuni mereka,  
Tuhan Kau yang tahu   perbuatannya 
 

Tuhan, kami berumuran dosa,  
Tuhan, sudilah ampuni kami 
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PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “Karena kita tahu 
bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak 
mati lagi: maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab 
kematianNya terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-
lamanya, dan kehidupanNya adalah kehidupan bagi Allah”(Roma 

6:9-10). 
 

J Menyanyikan “Terpuji Engkau Allah Maha besar”(KJ 397) 

C+MG Terpuji Engkau Allah Maha besar 
   Karna Yesus tlah bangkit dan hidup kekal 
Ref 
C+MG Haleluya, Puji Tuhan,  
Umat  Haleluya, Amin 
S    Jiwa kami Kau jadikan segar abadi 
 
C+MG Terpuji Engkau yang telah memberi 
Umat  Juruslamat manusia terang Ilahi 
Ref    
  

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: ”Oleh Injil itu kamu 
diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti 
yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-
sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah 
kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, 
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai 
dengan Kitab Suci.  Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia 
telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab 
Suci” (1 Kor. 15:2-4). 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 98 (Berbalasan)  

J Menyanyikan “Mazmur 98 ” 

PF     Umat 

Nyanyikanlah nyanyian baru  Tuhan dimuliakanlah 
Damai sejahtra bagi kamu,  tlah datang dari tanganNya 
Semua 

DinyatakanNya keadilan di muka bangsa dunia 
Mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihanNya
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PELAYANAN FIRMAN  

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 25:6-9 

Lector 2:  1 Korintus 15:1-11 

J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

PF  Injil Markus 16:1-8  (Berdiri) 

J Menyanyikan ”Kurre sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

10. Khotbah  (Duduk)  

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Berdiri) 

J Mengucapkan 12 Pengakuan Iman Rasuli 

 Menyanyikan “Segala Benua dan Langit Penuh” (KJ 281) 

Segala benua dan langit penuh  
Dengan bunyi nama yang sangat merdu 
Penghiburan orang berhati penat 
Pengharapan orang yang sudah sesat 
Nama itu suci kudus 
Siapa belum mengenal Penebus 

14. Persembahan (Duduk) 

PL Sungguh luar biasa kasih Allah yang dilimpahkanNya dalam 
kehidupan kita, teristimewah anugerah di dalam Yesus Kristus 
yang kebangkitanNya menyukacitakan. Karena itu marilah kita 
seperti pemazmur memuliakan Tuhan dan berkata: ”Engkau 
telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan; 
Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara 
manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam 
di sana, ya TUHAN Allah” (Maz.68:19) 
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J Menyanyikan “Berlimpah Sukacita di Hatiku” (PKJ 216)  

Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku 
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku 
Ref. 
Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku 
Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku 
 

Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku, di hatiku, di 
hatiku 
Damai sejahtra melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, 
Ref. 
 

Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku 
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, Ref. 
 

Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku 
Kini tiada lagi penghakiman di hatiku, tetap di hatiku, Ref. 

15. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT      

16. Menyanyikan “Ada yang Tanya” (PKJ 117) (Berdiri) 
 

Ada yang tanya kepadaku 
Siapa Yesus yang jadi junjunganku 
Dia Juruslamat dan Tuhanku 
Artinya ku britahukan kepadamu 
Dia segalaNya bagi diriku 
Dia segalanya bagi hidupku 
Dia mati bagiku, aku jadi baru 
Dia ingin menjadi Juruslamatku 
 

17. Pengutusan 

PF Pergilah jadilah saksi kebangkitan Kristus bagi semua orang. 
Sehingga sukacita kebangkitanNya dinikmati oleh orang lain, 
dan terimalah berkatNya: 

 

18. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 
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J Menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478a) 
 

Amin, amin,amin. 
Amin, amin, amin. 
Amin, amin, amin. 
 

19. Menyanyikan “Hai Bangkit bagi Yesus” (KJ 340)  
 

 

Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibNya!  
Anjungkan panjí Raja dan jangan menyerah.  
Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, 
Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. 
 

Hai angkit bagi Yesus, dengar panggilanNya!  
Hadapilah tantangan, hariNya inilah!  
Dan biar tak terbilang pasukan kuasa g’lap, 
semakin berbahaya, semakin kau tegap. 
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28. Hari Kenaikan Tuhan Yesus  10 Mei 2018 

TATA IBADAH KENAIKAN KRISTUS KE SORGA 
KAMIS, 10 MEI 2018 

(Stola Putih) 
 

“Menantikan Kuasa Yang Dijanjikan” 

 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH: 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Kita patut bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali 
berkumpul di sini, bahkan seluruh umat yang percaya 
berkumpul di berbagai tempat untuk memperingati Hari 
Kenaikan Yesus ke Sorga. Sebelum terjadinya peristiwa luar 
biasa itu, Yesus berkata dan menguatkan para murid: “Adalah 
lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku 
tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi 
jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu” (Yohanes 16:7) 

 Di sini kita berhimpun untuk menghayati dan mengalami 
peristiwa kenaikan Yesus Ke Sorga sambil terus membangun 
pengharapan dalam menantikan kuasa dan kemuliaan Allah.  

2. Prosesi 

J Menyanyikan  “Berkereta Awan Putih” (KJ 225: 1-2) 
 

Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi  
dan menuju takhta-Nya, dan menuju takhta-Nya.   
 

Bertelutlah tiap mahluk, tiap lidah pun mengaku:  
Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta!   
 

Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga  
mengagungkan nama-Nya, mengagungkan nama-Nya.  
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3. Votum  (Berdiri) 

PF Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  
 

4. Salam  (Berdiri)  

PF Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah dan 
persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 

J Dan menyertaimu juga 

5. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 93 

S Menyanyikan “Bangsa Dunia, Hai Bersoraklah” (Mazmur 47:1-3) 

Bangsa dunia, hai, bersoraklah!  
Tepuk tanganmu bagi Tuhan Hu,  
dengan nyanyian puji-puji-an.  
Maha tinggi Hu, firman-Nya teguh.  
Bumi gemetar; Raja-Nya besar.  
Seg'nap dunia patut menyembah.  
 

Bangsa lain telah ditaklukkan-Nya  
pada kita yang aman dan senang,  
duduk di neg'ri indah tak terp'ri. 
Tanah pilihan dipusakakan  bagai milik sah Yakub, 
hamba-Nya. Kasih Tuhan Hu itulah teguh.  
 

Tuhan naik dengan sorak-soraian. 
Sangkakala-Nya nyaring bergema.  
Mari, bunyikan mazmur pujian. 
Mari, puji Hu, nyaring dan merdu.  
Seg'nap dunia, nyanyi bagi-Nya, 
Tuhan yang benar,  yang besar.  
 

6. Pengakuan Dosa dan Berita anugerah  (Duduk) 

PF Ketika menantikan sesuatu yang diharapkan, kita sering  
kehilangan kesabaran, pengharapan, dan kesetiaan.   Hal  itu 
kadang menimbulkan kegelisahan, keputusasaan dan keraguan 
yang berujung pada perbuatan, pikiran, dan tutur kata yang 
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tidak pantas kita lakukan. Karena itu, marilah dengan 
kerendahan hati mengaku di hadapanNya. 

J Menyanyikan “Kiranya Kasihankan Aku” (Mazmur 51 bahasa toraja) 
 

Pagarri’mo’ o Puang Matua  
sitinti agan pa’kamaseamMi 
pa’deimi tu angganna kasalangku 
situru’ tu pa’poraiam-Mi Puang. 
Pemaseroimi gau’ bulitukku  
am-Mi basei kedo kadakeku pa kutandaimo 
inang salana’ tilanta’ nenne’ i lan penaangku. 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: Orang-orang benar 
diselamatkan oleh Tuhan; Ia adalah tempat perlindungan 
mereka pada waktu kesesakan; Tuhan menolong mereka dan 
meluputkan mereka, Ia meluputkan mereka dari tangan orang-
orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka 
berlindung padaNya. (Mazmur 37: 39-40). 

J Menyanyikan“Terbukalah Surga” (NJNE 57) 

     

Tibungka’ suruga, tondok  kamala’biran, 
sende  malaeka’ mpenomban pa’pudian 
Yesu To patalo dadi Datu Kapua. 
Lu langan suruga dao masuanggana. 
 

 PEMBERITAAN FIRMAN  

7. Doa Pembacaan Alkitab 

8. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Kisah Para Rasul 1: 1-11 

Lector 2:  Efesus 1: 15-23 
 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 
 

PF  Injil Lukas 24: 24-53  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Pada hari kenaikan Tuhan Yesus” (NJNE  54) 

Pada Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. 
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Murid-murid-Nya berhimpun mendengarkan sabda-Nya. 
Tuhan Yesus mengingatkan: “Tinggallah di Yerusalem 
menantikan janji Bapa, pasti dipenuhi-Nya.” 

9. Khotbah  (Duduk) 

10. Saat teduh 

11. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

12. Persembahan 

PL Nas Persembahan: Karena itu, setelah aku mendengar tentang 
imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap 
semua orang yang kudus, akupun tidak berhenti mengucap 
syukur karena kamu. (Efesus 1:15-16a) 

J Menyanyikan “Janji yang manis” (PKJ 165) 

Janji yang manis: “Kau tak Kulupakan”, 
tak terombang-ambing lagi jiwaku. 
Walau lembah hidupku penuh awan, 
nanti ‘kan cerahlah langit di atasku. 

Ref. 
“Kau tidak ‘kan Aku lupakan, Aku memimpinmu, 
Aku membimbingmu; Kau tidak ‘kan Aku lupakan, 
Aku Penolongmu, yakinlah teguh”. 

 
Yakin ‘kan janji: “Kau tak Kulupakan”, 
dengan sukacita aku jalan t’rus. 
Dunia dan kawan tiada kuharapkan, 
satu yang setia: Yesus, Penebus. 

13. Doa Syukur dan Syafaat 

PENGUTUSAN/BERKAT  

14. Petunjuk  Hidup Baru (Berdiri) 

PL Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 
atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan 
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. (KIS. 1:8) 

15. Nyanyian Jemaat  (Berdiri) 

J Menyanyikan “Damai Sejahtera Kutinggalkan bagimu” (KJ 163) 

Solo 

“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, 
damai sentosaKu Kuberi kepadamu! 
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Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, 
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!” 

Umat 

Janganlah hatimu gemetar dan gelisah; 
Tuhan kasihilah dan percayalah Dia! 
Ia telah pergi, Ia datang kembali. 
Ingat amanatnya, berpegang pada janji: 

16. Pengutusan  (Berdiri) 

PF Pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil dengan terus 
mengandalkan kuasa Roh Kudus. Terima berkat Tuhan:  

17. Berkat  (Berdiri) 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J        Amin 

18. Nyanyian Syukur 

J Menyanyikan “Tuhan Allah Beserta Engkau” (KJ 346) 

 

Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali;  
Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau! 
Sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu;  
Sampai bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau! 
 
Tuhan Allah beserta engkau, sayapNya pernaunganmu, 
sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah beserta engkau! 
Sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu;  
Sampai bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau! 
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29. Minggu Pemuliaan Kristus 13 Mei 2018 

TATA IBADAH PEMULIAAN KRISTUS 
MINGGU, 13 MEI 2018 

(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Putih) 
 

“Murid Yang Dikuduskan Dalam Kebenaran”  
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Saudara-saudara, hari ini kita kembali berhimpun dalam 
penyembahan kepada Kristus yang telah naik ke Sorga 
menyediakan tempat bagi umat yang percaya, minggu ini 
disebut “Minggu Pemuliaan Kristus,” Ia yang bertakhta di Sorga 
kepada-Nyalah kemuliaan kita persembahkan, sebab oleh 
karya-Nya kita yang percaya disebut sebagai “Murid yang 
dikuduskan dalam kebenaran” sebagaimana tema kita minggu 
ini. Mari kita menghadap hadiratNya yang kudus, kita berdiri 
dan memuliakan nama-Nya, Allah yang Akbar. 

2. Prosesi (Berdiri) 

J Menyanyikan “Mari Sembah”(PKJ 19) 

 
Cantor   Semua  

Mari sembah   Allah yang akbar  
Agungkanlah  KaryaNya besar.  
Semua 

Allah berkuasa di atas isi dunia.  
Patutlah semua memuji namaNya.  
Cantor   Semua  

Mari sembah   Allah yang akbar 
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Cantor   Semua  

Mari sembah   Yesus penebus  
Agungkanlah   KasihNya besar 
Semua:  

Yesus rela mati disalib Golgota,  
hingga manusia terhapus dosaNya.  
Cantor   Semua  

Mari sembah   Yesus penebus 
 

Cantor   Semua  

Mari sembah   Roh Mahakudus 
Agungkanlah   HikmatNya Besar 
Semua 

Roh Kudus menuntun setiap langkah kami,  
agar hidup kami semakin berseri.  
Cantor   Semua  

Roh Mari sembah  Mahakudus 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,      A   -  min,    A        -       min. 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

5. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Firman Tuhan mengatakan, Kuduslah kamu, sebab Aku 
kudus, karena itu Kristus datang memberikan diriNya menjadi 
kurban untuk menguduskan hidup kita, agar kita layak di 
hadapan Tuhan. Namun kadang kita terjerumus ke dalam dosa 
dan tidak menjaga kekudusan itu dalam hidup. Mari sejenak, 
kita mengingat dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang-
orang yang dekat dengan kita; sahabat, saudara, orangtua, 
anak, istri, suami, rekan kerja, yang mungkin pernah kita 
kecewakan, sakiti, abaikan, terlebih kepada Tuhan. Dengan hati 
terbuka kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan 
Tuhan agar layak menghadap hadiratNya yang kudus.  
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J Menyanyikan “Meski tak layak diriku” (KJ 27) 

Majelis 

Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darahMu 
dan kar’na kau memanggilku, ‘ku datang, Yesus, padaMu. 

Laki-laki 

Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
darahMulah pembasuhnya; ‘ku datang, Tuhan, padaMu. 

Perempuan 

Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut, 
ya Anakdomba Allahku, ku datang kini padaMu. 

Pemuda 

Sebagaimana adaku celaka, buta dan kelu; 
segala apa yang perlu ‘ku dapat dalam diriMu. 

Semua 

Sebagaimana janjiMu menyambut dan membasuhku, 
ya Anak domba yang kudus, ‘ku datang kini padaMu. 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah, “Berbahagialah orang yang diampuni 
pelanggarannya, yang dosanya ditutupi! Berbahagialah 
manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, dan 
yang tidak berjiwa penipu!” (Mazmur32 : 1-2) 

J Menyanyikan “Bila Kulihat Bintang Gemerlapan” (KJ 46) 
 

Bila kulihat bintang gemerlapan  
dan bunyi guruh riuh kudengar, 
ya Tuhanku, tak putus aku heran  
melihat ciptaanMu yang besar. 

Ref. 
Maka jiwaku pun memujiMu:  
“Sungguh besar Kau, Allahku!” 

 

Ya Tuhanku, pabila kurenungkan  
pemberianMu dalam Penebus, 
‘ku tertegun: bagiku dicurahkan  
oleh PutraMu darahNya kudus. Ref 

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru, dan inilah kesaksian itu: 
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan 
hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barangsiapa memiliki Anak, 
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ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak 
memiliki hidup. (1 Yohanes  5:11-12). 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 1:1-6 (Berbalasan, secara responsorial) 

S Menyanyikan “Bahagialah Tiap Orang” (Mazmur 1-Etnik)  
 Re=Dis             

j3jj 5 | j6j k.6  ja1jj 5 | j6jj 5  jg3j j2j /1 | j2j k.2  j3jj /1 | j2j j /1 
Ba-ha- gia -lah ti - ap    o -rang yang hi -dup-nya se-u  -  tuh-nya  
Orang  ba- ik    ba-gai  po-hon yang di  - ta -nam pa-da   su-ngai   
Orang  fa- sik ‘kan bi - na-sa   se - per  -   ti   se - kam di- ti -  up    
 

Yj j /1 | 2 2|2 j3j jj 5 | j6j k.6  jaj1j 6 | ja2j j a1  kg6k kak1k gk5k 6|6.|0 
bagi    Tu-han. Mau menjauhkan di-ri      da-ri  yang    ja -   hat, 
kurnia Tu -han. Yang berbuah s’panjang ma-sa  tak     la  -   yu, 
o-leh    a-ngin. Tak-kan   ta-han   da-lam hu-kum-an   Tu  - han, 

 

jkg6kjk ka1k k kjkg5kj 6 | 6  kg6k kak1k k kg5k 6 | 6  kg5k k3k k kg2k 3 | 3 .|0 
yang   fa   -      sik   pe  –  do  -       sa,  peng -  o    -     lok.         
ber - ha    -       sil   kar  -  ya  -      nya s’la    - ma  -    nya.            
han-cur   -      lah    hi – dup   -     nya s’la  -  ma  -     nya.          

 

jjyj j /1 | j2j k.k 2  j3j j 5 | j6j j 5  j3j j2j /1 | 2  z2x x_x c2 + 
La – lu    si  -ang  ma-lam    me- mu-lia  - kan   Tu-han. 
Hi-dup -nya  pe-nuh de - ngan  pu-   ji   -   pu -   ji -  an. 
Kar’na   Tu-han mau me -nun-tun    o  -   rang   ba -  ik.  

 

PELAYANAN FIRMAN 

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1: Kisah Para Rasul 1:15-26 

Lector 2: 1 Yohanes  5:9-13 

J  Menyanyikan “Haleluya” KJ 473b 

       J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,     ha-le - lu      -          ya! 

PF  Injil Yohanes 17:6-19  (Berdiri) 
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J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78)  

10. Khotbah  (Duduk)  

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Berdiri) 

Mengucapkan 12 Pengakuan Iman Rasuli 

Menyanyikan “Muliakanlah Allah Bapa” (KJ. 242) 

Muliakanlah Allah Bapa, muliakan Putr’aNya,  
muliakan Roh Penghibur, KetigaNya Yang Esa!  
Haleluya, puji Dia Kini dan selamanya! 
 
Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus, 
yang membuat kita waris KerajaanNya terus. 
Haleluya, puji Dia, Anak domba yang kudus! 

14. Persembahan (Duduk) 

PL Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 
yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. 
(Roma 12:1) 

J Menyanyikan “Tuhan Ambil Hidupku” (KJ 365b)    
 

Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu; 
pun waktuku pakailah memujiMu s’lamanya. 
 
Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya, 
dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu. 
 
Buatlah suaraku hanya mengagungkanMu dan 
sertakan lidahku jadi saksi InjilMu. 
 
Harta kekayaanku jadi alat bagiMu; 
akal budi dan kerja, Tuhan, pergunakanlah! 
 
KehendakMu sajalah dalam aku terjelma; 
jadikanlah hatiku takhta kebesaranMu. 
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15. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

16. Menyanyikan “O, Berkati kami, Hu” (KJ 350) (Berdiri) 
 

O, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, 
b’rilah rahmatMu oleh sinar wajahMu! 

17. Pengutusan 

PF Pergilah dan hiduplah senantiasa dalam terang cahaya 
kemuliaan Allah supaya hidupmu senantiasa berjalan dalam 
kebenaran Kristus yang bercahaya menerangi dunia, dan 
terimalah berkatNya. 

18. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;  Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia;  Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Haleluya, Amin” (PKJ 294)  
 jz1xjx cj3j 4 j5j.j3|zj4jxjxk.kjx cj5j 6 j5j j.j 3|jz4xj xjjj.jjcj5j 6 j5j j.3|zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
 Ha  - le  lu -  ya, Ha   -  le lu  -  ya, Ha  -  le  lu   ya, A    -    min 

19. Menyanyikan ”Nama Yesus termulia” (PKJ 184) 

Nama Yesus termulia, di atas segala nama, 
agar di dalam namaNya, semuanya menyembah. 
Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. 
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 
Terpuji namaNya, terpuji namaNya, 
sembah dan pujilah Raja alam semesta. 
Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. 
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 
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30. Minggu Pentakosta  20 Mei 2018 

TATA IBADAH HARI PENTAKOSTA 
MINGGU, 20 MEI 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Merah) 
 

“Roh yang Memampukan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Gereja lahir dari peristiwa Pentakosta, yang membuat para 
Rasul penuh karunia dan berani berkata-kata sehingga banyak 
orang yang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus 
sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, yang kemudian menjadi 
pengakuan yang sama dengan Pengakuan Gereja Toraja. Roh 
Kudus terus berkarya, Injil Tuhan pun diberitakan ke seluruh 
dunia termasuk di wilayah Toraja yang melahirkan Gereja 
Toraja. Hari ini juga kita berkumpul berkumpul di tempat ini 
untuk merayakan Hari Pentakosta dengan tema “Roh yang 
Memampukan”. Melalui tema ini, kita hendak memahami 
bagaimana peran Roh Kudus yang terus menuntun kita dalam 
kehidupan ini sehingga kita akan terus mengandalkan Tuhan 
dalam keseharian kita.   

 

2. Prosesi (Berdiri) 

J Menyanyikan  “Roh Kudus, Turunlah” (KJ  233) 
 

Roh Kudus, turunlah dan tinggal dalam hatiku, 
dengan cahaya kasihMu terangi jalanku! 
ApiMulah pembakar jiwaku, 
sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. 
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Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, 
kuasaMu membangkitkan jiwa layu dan lemah. 
Curahkanlah berkat karunia; 
Jadikan hidupku padaMu saja berserah! 
 
Syukur padaMu, Roh Kudus, yang sudah memberi 
bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. 
Jadikanlah semakin berseri 
Iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. 

3. Votum 

PF Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF Salam kepada kamu sekalian. Roh Kudus akan tetap 
memelihara kamu. 

J Memeliharamu juga 

S Menyanyikan ”Haleluya” KJ 472 
 

5. Bermazmur (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 104:24-35  

S Menyanyikan “Ya Roh Kudus, Baharuilah” PKJ 98  
 

Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. 
Sadarkanlah kami ikut kehendakMu wujudkan keesaan. 
Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami 
dalam satu g’reja yang terus bersaksi di kancah dunia. 
 

Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. 
Tuntun hidup kami, saling mengasihi dan jauhkan 
perpecahan. 
Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. 
Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. 

6. Perintah Mengasihi (Berdiri) 

PF Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapa pun juga, 
tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa 
mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum 
Taurat. Karena firman: jangan berzinah, jangan membunuh, 
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jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain mana pun 
juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu: Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri! Kasih tidak berbuat 
jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah 
kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena 
kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa 
saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab 
sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dari pada 
waktu kita menjadi percaya. (Roma 13:8-11) 

J Menyanyikan “Allah adalah kasih” (KJ 434) 

Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.  
Bukalah hatimu bagi FirmanNya. 
“Kamu dalam dunia, bukan dari dunia.  
Akulah yang memikul sengsaramu.” 
 
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.  
Bukalah hatimu bagi FirmanNya. 
“Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya.  
Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya:  
Aku yang mendamaikan sengketamu.” 

 

7. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Marilah mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan 
Tuhan. 

MG Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai 
pelayanmu, kami sering keliru dan tidak setia. Kami mohon 
ampunanMu ya Allah. 

J Tolonglah kami ya Roh Kudus 

OT Selaku orang tua kami sering memaksa anak kami mengikuti 
kemauan kami tanpa memperhatikan apa yang menjadi 
kerinduan anak kami 

J Tolonglah kami ya Roh Kudus 

Pemuda 

 Selaku Pemuda, kami sering lengah dalam iman, yang membuat 
kami jatuh dalam jeratan Iblis dan dosa. Mungkin kami kurang 
menghargai waktu, hidup dengan santai tanpa arah. Mungkin 
kenikmatan sesaat duniawi sering menangkap kami, sehingga 
kami lupa kenikmatan kasih Tuhan. Ajarlah kami, ya Yesus, 
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agar kami mampu menjadi seperti Yeremia dan Samuel, yang 
walaupun masih muda, tetapi seluruh hidupnya 
dipersembahkan hanya buat Tuhan.  

J Mampukanlah kami ya Roh Kudus 

SM Selaku seorang anak terkadang kami hanya tahu menuntut dan 
tidak dengar-dengaran, kami juga tidak  melaksanakan 
kewajiban kami sebagai anak. Kami mohon ampunanMu Ya 
Allah. 

PF Dari hidup yang tercela dan sesat karena ketidaktaatan 
melawan kehendak-Mu, kami datang di hadapan-Mu, mengakui 
dan memohon, ampunilah dan tebuslah segenap dosa kami; 
enyahkanlah berhalah dan musuh keji; basulah kami menjadi 
bersih supaya berpaut dalam terang-Mu. 

J Menyanyikan “O Roh Kudus Ilahi” (KJ 231) 
 

O Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci  
di dalam hati kami yang sudi kau penuhi. 
 

Terangi batin kami supaya mendengarMu,  
tetapkan hati kami menyambut panggilanMu.  
 

O, tolong kami ini sebarkan Injil kudus,  
sehingga isi dunia memuliakan Yesus.    

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: "Berbahagialah orang 
yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi 
dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan Tuhan kepadanya." (Roma 4:7-8). 

J Menyanyikan “Tuhan jadi Penolongku” (NJNE 64) 

Tuhan jadi Penolongku. Engkau beri aku menang. 
Baik hidup atau mati aku tetap milik Tuhan. 
 

Syukur kepada-Mu Tuhan, Engkau beri aku menang. 
Baik suka atau duka Engkau Penolong sejati. 
 

8. Persembahan 

PL Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-
Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN.(Mazmur 54:8) 
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J Menyanyikan “Inilah Hari Kelimapuluh” (KJ 241) 

 

Inilah Hari Kelimapuluh, Hari Pentakosta; 
panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. 
Untuk siapakah hasil pertama ini?  
Untuk Tuhan, Sumber anugerah! 
 

Biji benih yang telah ditanam dengan air mata  
hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata.  
Untuk siapakah hasil pertama ini?  
Untuk Tuhan, Sumber anugerah!  

 

Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah,  
kini buahNya menjadi nyata pada Pentakosta.  
Untuk siapakah hasil pertama ini?  
Untuk Tuhan, Sumber anugerah!  
 

Yesus tanaman yang mahaagung, diberkati Allah; 
nampaklah hasil tanaman itu: orang yang percaya.  
Untuk siapakah hasil pertama ini?  
Untuk Tuhan, Sumber anugerah! 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyikan “Berserah Kepada Yesus” (KJ  364)  
 

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

Berserah kepada Yesus aku jadi milikMu. 
B’rilah RohMu meyakinkan bahwa Kau pun milikku! 
Aku berserah, aku berserah; 
kepadaMu, Jurus’lamat, aku berserah! 
 

PELAYANAN FIRMAN 

9. Doa Pembacaan Alkitab 

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yehezkiel 37:1-14 

Lector 2: Kisah Para Rasul 2:1-21 (Bahan Utama) 
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J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

 

PF  Injil Yohanes 15:26-27; 16:4b-15  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

11. Khotbah  (Duduk)  

12. Saat Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Akan terjadi pada hari-
hari terakhir -- demikianlah firman Allah -- bahwa Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-
terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-
orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-
hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku 
pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Kisah  2:17-18  

 

16. Menyanyikan “Puang Penaa Masallo” (NJNE 59) (Berdiri) 
 

j1j j 2  j3j 5 | 6 j.j 5 | 6 j0j 5 | j6j j 5  j3j /1 | 2 j.j /1  2 
Puang Penaa    Ma- sal  -   lo’    pa - ta’-  pai  kan-ni   a -  pim - Mi. 
Tontong Komi ‘rondong-kan,  O    Pu  - ang Penaa   Ma- sal -  lo’, 
 

j0j /1|j2j j 3  j5j 3| 2 j.j /1|2 j0j 2 |j3j 2  j3j j 5 |6 j.j 5| 6 
    A - pi  ma-se-ro  ma  -  in-dan.   An-na ar-rang-i  teng-ka–ki 
    tu Pu-ang ma’pa -ma - in-dan,  sangngulle- le  to ma- sal- lo’. 
 

j0j 5| j6j 5 j3j /1| 2 j.j /1 |2 j0j /1 |j2j 3  j2j 3|1 j.j y| 1 0 0  
   da’ na pu-sa  tu   la -  lang-ki,    na  pa-yan  ka-to-nga-nan-Mi. 
   Mi-ku-lambu   ta - ru -no kan.  Pa-bat-ta’kan ma’-pa-tongan. 

17. Pengutusan 

PF Pergilah kamu sekalian, andalkanlah Roh Kudus dalam 
hidupmu dan yakinilah bahwa Roh Kudus yang akan memberi 
pengertian kepadamu, dan terimalah berkatNya. 
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18. Berkat : 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia;Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

J 3   2  | 1   u  | zyx x x2x x|x x1x x cu | 1 . +  
A  -  min,        a   -  min,       a            -               min.    

19. Menyanyikan “Roh Kudus“ (PKJ 97) 
 

Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi,  
Saksi Tuhan dalam dunia. 
Roh Kudus, kobarkanlah api kuasaMu  
dalam hati kami yang berdosa. 
 
Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi,  
ditempat yang penuh rasa benci. 
Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih  
dan berilah damai sejahtera. 
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31. Minggu Pentakosta 20 Mei (Bahasa Toraja) 

TONORAN KAMENOMBAN  
KASOLONGRAN PENAA MASALLO 

MINGGU, 20 MEI 2018 
(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Merah) 

 
“Penaa Mepamatoto” 

 
SIPULUNG MENOMBA 

1. Pa’pasakka’ kamenomban 

PL: Ia tu Kombongan masallo, dipabendan ullendui kadibong-
soranna Penaa Masallo, tu umpamatoto’i sia umpa’kamasean 
kabaranian tu mintu’na Rasulu’ na makada-kada anna buda tu 
tau ma’patongan sia mangaku kumua Puang Yesu Ia mo 
Jurusalama’, ia dukamoto tu mendadi pangakuanna Gereja 
Toraja. 

 Sipulungki to temo tani umpengkilalai sia umpakarayai 
kasongloranna Penaa Masallo ullendui’ penggarontosan Penaa 
Mepamatoto’. 

2. Tianten (Bendan) 

J Menani  “Roh Kudus Tetap Teguh” (NK 237) 

 
O Puang Penaa  Masallo’   tang leluk panganta’-Mi  
Rondongkan  te taumMi la lolang lan te lino.  
Pena-a mabanda’ ki urrangi  petambaMi:  
“To lumio’  tu ru’Na’  lako tondok marampa’!”  
 
Kamu tontong ‘ssande’kan  untundui tu bo’yo’na  
bengkanni karapasan lan attu kapi’tukan       
Ke nabumbukkan bara’ ongli’kan gamaramMi:       
“To lumi-o’ turu’Na’ lako tondok marampa’!” 

3. Samara Bisara 

PF Ia tu kamenombanta dadi lan sanganNa Puang Matua Ambe, Na 
Puang Yesu, Sia Panganta’na Puang Pena Masallo 

4  .  3  2 . . 1  + 

J   A   -  min    A       -     min 
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4. Passalama 

PF Salama’ lako kamu sola nasang. Penaa Masallo’ tontong 
urrondong komi. 

J Sia urrondong duka kalemi 

S Menani ”Haleluya” KJ 472 

5. Baenan Pa’pudian (Ma’dokko) 

PL+J Umbasa Pa’pudian 104:24-35  

S Menani “Pa’puadian 118” 

Pekalangka’I mi  tu  PUANG, belanna  mekaritutui  
sia kamaturu-turuan Na,   sae  lako tang la   leluk len  
E,  kamu tu   to  ma’patongan,  la  tongke mipoulelean  
tu  kamaturu-turuan-Na,   sae  lako tang la   leluk len  
 
Allo mala’bi’ te totemo  Napabu’tuangki’ Puangta  
ma-i komi  anta parannu lan kulla’ kitingayo-i.  
O PUANG, tadoikan karongkosan sia kasalamaramMi PUANG 
kimarudindin sola nasang tasipela’tek-la’tekan  

6. Sukaran Kamasokanan 

PF Da’ mikaindanan len barang apa lako misa' duka tau, 
sangadinna siala masekomi. Belanna minda-minda tu unnala 
mase tau, iamo to tu ussundunni tuntunan Sukaran aluk. Tu 
belanna kada iate: Da mupasandak salu lako rampanan kapa', 
da mupapatean, da muboko, da mumailu na iatu senga'na kada 
Sukaran aluk, naala nasangmo lan te kada iate kumua: La 
mupakaboro' tu padammu tolino susi batang kalemu. Iatu 
pa'kaboro' tae' naumpabu'tuan kakadakean padanta tolino. 
Iamoto iatu pa'kaboro' iamo dipolalan ussundunni tuntunan 
Sukaran aluk. Tenmito, belanna miissanmo tu diona attunna, 
kumua nalambi'mo tu attu la minii ta'pa malimbangun dio mai 
kamammarammi. Belanna totemo samandappi'-dappi'namo tu 
kamakarimmanan lako kaleta na iatonta mane ma'patongan. 
(Roma 13:8-11) 

J Menani “O Puang Penaa Masallo’, Padukkumi” (KJ 231) 

O Puang Pe-naa Masallo’,   padukkumi apim-Mi  
i-lan batu ba’tengki mama-li’ Miponnoi. 
 

Arrangngi pena-angki kiperangiiKomi Puang,   
pabatta’i pena-angki unturu’ petambaMi.   



205 
 

 

Tunduikan te ta-umMi, ‘mpatale’ KarebamMi, 
anna issinna lino, umpangke’ Pu-ang Yesu. 

 

7. Tuara’ Mangaku Dosa na Kareba kamasokanan  

PF Mai komi anta tuara’ mangaku dosa situang kamadiongan 
penaa, anta ando kamamaseanna Puang Matua. 

MG Lan unnangka passanan tengko tu mipapatuangkan, nenne’kan 
tang makaritutu. Pagarrikan puang. 

J Mi Pakilalakan o Puang Penaa Masallo’ 

OT Susi kami misa tomatua, nenne’ tanan painangki manda tu la 
dadi. Tae’ soyanan meloi tu passanan la unnada’i sia la 
umpanundu’ meloi tu anak mikamaseangkan situru’na 
pangallu’Mi. 

J Pagarri’kan o Puang Penaa Masallo’ 

Pemuda 

 Ten dukamoto tu kami to mangura, nenne’kan malamma lan 
kapatonganan. Na tumang penggauranki angki tobang tama 
kasalan.  

J Pagarri’kan o Puang Penaa Masallo’ 

SM Susiduka kami pia Passikola Minggu, buda tu palakungki sia to 
tang ma’perangikan lulako tu kipomatuanna. Malakukan 
kumua dipagarrikan o Puang Penaa Masallo’ 

PF Lan katangmakaritutuangki, sia umbali-bali parentami, 
mennolomokan dio olomi kumua pagarrikan o Puang Penaa 
Masallo’ 

J Menani “Penaa Masallo’, Ponnoi  Penaangku” (NK 239) 

Penaa Masallo’, ponnoi penaangku;  
amMi seroina’ sia patuona’;  
kalanggarangku sondaikuasamMi;  
palantukmo’ ungkama li’Komi. 
 

Tae’ angku ando tindo makalaen, 
tanda kallean si-a memangan; 
ia tu kuando I-a mannate: 
patoyangi pi’tukna penaangku.  
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La kukanassa ma’diorenKomi; 
ada’ina’ batta’ lan passananku, 
tang la magiang, tang la sumarro, 
ke tang Mibenganpa’ ku-andona. 
 

PF  Lako kamu mintu’ to tuara’ mangaku dosa sia tu’tun lan 
kapenassanan, dipamanassa sule tu kareba kamasokanan lu dio 
mai Puang Matua : "Maupa' tu mintu' to dipa'dei kakadakeanna 
sia disamboi kasalanna; maupa' tu to tang la Narekenmo Puang 
kasalanna."(Roma 4:7-8). 

J Menani “Ba’ruimokan, O Penaa Masallo’”(PKJ 98) 
 

Ba’ruimokan, pasipulungkan, O Puang Penaa Masallo’ 
Tundankan ki turu’i tu pa’poraiamMi angki mendadi misa’ 
Ba’ruimoka, pasipulungkan, O Puang Penaa Masallo’ 
Lan misa’ kombongan, ki mendadi Sa’bi lolang la te lino 
 

Ba’ruimokan, pasipulungkan, O Puang Penaa Masallo’ 
Anta’kan O Puang, la si kamasean da’ angki pantan torro 
Ba’ruimokan, pasipulungkan, O Puang Penaa Masallo’ 
Tenmo pangandoki la bendan matoto’ lolang lan te lino.   
 

8. Ussorang Penomba 

PL La Kupenomban mati' Kalemi tu pemala' naturu' sanning 
penaangku, sia umpudi sangamMi, o Puang, belanna maelo ia. 
(Pa’p 54:8) 

J Menani “ Puangku rongko’-Mi lempan ”(KJ 235) 

Puangku rongko’-Mi lempan, susi uran dibolloan. 
pata’pai penaangki, tu penaa malammaki. 
Benna’ Puang, benna’ Puang, pata’pai penaangku. 
 

O, Ambe’ki, da’ Mitarru’, kilalaikan anakMi 
Mipa’de-i kasalangku, pa menassan tonganmo’. 
Benna’ Puang, benna’ Puang, kilalaina’, o, Pu-ang. 
 

O, Pu-ang Penaa Masallo’, ma’saruran rongko’Mi. 
Tananan dipadang rangke simarumbo tu-ona. 
Benna’ Puang, benna’ Puang Mipamarumbona’ Puang. 
 

Pu-ang Yesu, kamaseina’ Mitundui marampa’na’ 
Pela’bakku daranaina’ ilan katu-o-angku 
Benna’ Puang, benna’ Puang Mitunduina’ o, Puang. 
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O, Pu-angku, pamalamma’i tu penaa makarra’ku 
Mirampananna’, o, Puang di-o ma-i kasalan. 
Benna’ Puang, benna’ Puang O, rampananna’, Puang. 
 

MG Passambayang Penomba 

J Menyanyikan “SaeKomi,  o Puang mamase” (KJ 240a) 

SaeKomi,  o Puang mamase,  Miba’rui   penaang-ku 
kumenani la umpudi  sundunna   kaboro’Mi 
Ada’i mo’ tu gelong ballo,  bareanna  suruga. 
Angku pudi buntu  tottok, buntu pa’kamaseamMi. 
 

Nenne’ bangpa’ tang palambi’ umpapayan maseMi. 
Sangkinmi pa’kaboro’Mi tu penaa kadakeku 
Naa’panna’ tu peroso la untampeKomi Puang; 
indemo tu pena-angku, padi-o-mi kaleMi 

 
USSEARAN KADA PUANG 

9. Pangimbo Umbasa Sura’ Madatu 

10. Umbasa Sura’ Madatu 

Lector 1:  Yehezkiel 37:1-14 

Lector 2: Penggauranna Rasulu’ 2:1-21 (Bahan Utama) 
 

J  Menyanyikan “ 

 jg1j jj3j 4 j5jj.3|zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3|jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3|zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
  Ha  -  le-lu-ya,Ha    -    le-lu-ya,Ha    -    le-lu-ya,A    -    min. ” 

 

PF  Injil Yohanes 15:26-27: 16:4b-15  (Bendan) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang” (NJNE 78) 

11. Ma’ulelean (Ma’dokko) 

12. Rapa’ Ma’nannungan 

TIMANG PAKKANNA KOMBONGAN 

13. Pangimbo Samalele 

14. Passambayang O Ambe’ki Dao Suruga 
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PANGRAMPAN NA PASSAKKE 

15. Peturona Katuoan Ba’ru 

PF Perangi Peturona Katuoan Ba’ru, Nakuami Puang Matua: La 
dadi ke allo katappuranna lino, la umpatitu'ba'Na' PenaangKu 
lako mintu' ma'rupa tau, anna ma'nubua' tu anakmi muane sia 
anakmi baine, sia iatu mai to mangurammi la ungkita bayo-
bayo ba'tu pira-pira penggauran, sia iatu mai to matua-tuammi 
la ungkita tindo ma'rupa-rupa tindo, sia lako duka mintu' 
taungKu muane sia taungKu baine la Kutuaran tu PenaangKu to 
attu iato, anna ma'nubua'. Kisah  2:17-18  

 

16. Menani “Puang Penaa Masallo” (NJNE 59) (Berdiri) 
 

j1j j 2  j3j 5 | 6 j.j 5 | 6 j0j 5 | j6j j 5  j3j /1 | 2 j.j /1  2 
Puang Penaa    Ma- sal  -   lo’    pa - ta’-  pai  kan-ni   a -  pim - Mi. 
Tontong Komi ‘rondong-kan,  O    Pu  - ang Penaa   Ma- sal -  lo’, 
 

j0j /1|j2j j 3  j5j 3| 2 j.j /1|2 j0j 2 |j3j 2  j3j j 5 |6 j.j 5| 6 
    A - pi  ma-se-ro  ma  -  in-dan.   An-na ar-rang-i  teng-ka–ki 
    tu Pu-ang ma’pa -ma - in-dan,  sangngulle- le  to ma- sal- lo’. 
 

j0j 5| j6j 5 j3j /1| 2 j.j /1 |2 j0j /1 |j2j 3  j2j 3|1 j.j y| 1 0 0  
   da’ na pu-sa  tu   la -  lang-ki,    na  pa-yan  ka-to-nga-nan-Mi. 
   Mi-ku-lambu   ta - ru -no kan.  Pa-bat-ta’kan ma’-pa-tongan. 

17. Pangrampan 

PF Malemokomi, mikanassai kumua Penaa Masallo tu la 
umpabatta’ komi sia umpamatotokomi. Tarimami tu 
pa’passakke-Na. 

 

18. Passakke 

PF Na PUANG mora umpamasakkekomi sia ungkatirinnaikomi; na 
PUANG mora umpaarrangikomi lindoNa sia ungkaturu-
turuikomi; na PUANG mora umpatiroangkomi lindo 
masokanNa sia umpasiriakomi kamarampasan. 

J 3   2  | 1   u  | zyx x x2x x|x x1x x cu | 1 . +  
A  -  min,      a   -  min,   a            -              min.    

 

 



209 
 

19. Menyanyikan “Kasiuluran lan Puang“ PKJ 249 

 
Kasiuluran lan Puang la bendan matottok 
Na sundun kasipuluran lan Puang ta Yesu 
Tapada tengka sanglakoan ‘mpabatta’ inaya,  
sipaka boro’ manaman, lan kamarampasan. 
 
Na kita simisa’-misa’ pantan dikamasei 
la batta’ lan ma’patongan, birisan mengkarang. 
Umpamadiong-an penawa, ten pepasanNa Puang. 
Kombongan sipakaboro’ unturu’ kada Puang. 
 
La bantang kasiuluran, dao parandanganNa  
Nang misa’ri tu Puangta, ta misa inaya.  
Na misa’ pa’dio-ran sallo’, sia misa’ Ambe’ta,  
tu mintu’ki umpenombai, sia dipekalangka’i. 
 
 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan dibuka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utama, membawa Alkitab dengan posisi yang sama seperti 
saat berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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32. Minggu Pentakosta I 27  Mei  2018 

TATA IBADAH PENTAKOSTA I 
MINGGU, 27 MEI 2018 

(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Merah) 
 

 “Kuasa Yang Membarui Dan Menyelamatkan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- Pengantar/Pembawa Alkitab (PPA) diharapkan datang lebih awal 
di konsistori, berdoa secara pribadi dan mengenakan Stola. 
Demikian pula dengan Penyambut Jemaat 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL Selamat hari minggu. Dalam kalender gerejawi, hari ini 
sebenarnya adalah Minggu Trinitas, yaitu perayaan kemuliaan 
Allah Tritunggal. Pada umumnya, kalender gerejawi secara 
ekumenis menempatkan peringatan Minggu Trinitas, satu 
minggu sesudah hari raya Pentakosta. Tetapi dengan 
pertimbangan bersama, Gereja Toraja hendak memberi ruang 
penghayatan pada karunia Roh Kudus. Karena itu, Pentakosta 
akan dirayakan selama sebulan atau empat hari minggu. 

 Betapa dahsyat perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan 
kita. Tuhan selalu menuntun dan memelihara hidup kita. Ia 
juga yang telah menganugerahi keselamatan kepada kita. 
Sebab hanya pada Allah, sumber  “Kuasa yang Membarui dan 
Menyelamatkan”. Marilah kita mengaminkan akan segala 
kasih dan kuasa Allah yang terus dinyatakanNya dalam hidup 
kita. Kita bersorak-sorai bagi Allah. Bernyanyi, memuliakan 
NamaNya…..  

2. Prosesi  (Berdiri) 

J Menyanyikan  “Ya Tuhan, Kami Puji” (KJ 7:1,4) 

Ya Tuhan, kami puji namaMu besar. 
Ya Bapa, mahlukMu menyanyi bergemar. 
Langit, buana, laut bersyukur semua 
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Malaikat segenap memuji Dikau jua. 
KemuliaanMu tetap senantiasa. 
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa! 
 
Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, 
sucikan kami di persekutuanMu, 
supaya kami jangan mengandalkan diri 
dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. 
Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kauberikan 
Kepenuhan harapan yang kami nantikan. 

3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan 
langit dan bumi. 

1   1   j2j j 1 | y . 0  + 
J   A  -  min   A      -     min  

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

5. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Saudara yang kekasih, mari sejenak kita menoleh dan 
menengok perjalanan hidup dan gumul-juang keseharian kita, 
tak terhitung berapa kali kita melukai hati Tuhan dan sesama. 
Untuk itulah, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing 
sambil mengaku dosa kita.  

- (Memberi kesempatan bagi jemaat untuk merenung, diiringi 
instrument.) 

J Menyanyikan “Di Muka Tuhan Yesus ” (KJ 29) 

Cant  

Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

Semua 

Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku,  
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 
Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku;  
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 
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PF  Kepada kita sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali: “Pada waktu itu 
engkau akan berkata: "Aku mau bersyukur kepada-Mu, ya 
TUHAN, karena sungguhpun Engkau telah murka terhadap aku: 
tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur aku. 
Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak 
gementar, sebab TUHAN ALLAH itu kekuatanku dan 
mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Maka kamu akan 
menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.”  
(Yesaya 12:1-3). 

J Menyanyikan “Perubahan Besar ” (PKJ 239:1-2) 

Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku; 
di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. 
Ref. 
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. 
 

Aku tobat, kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku; 
dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Ref 

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: 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. 
Sebab Allah mengutus AnakNya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh 
Dia  (Yohanes 3:16-17). 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur Mazmur 29:1-11  

S Menyanyikan  “Mazmur 29:1,4” 

TUHAN Mahamulia! Isi sorga, nyanyilah;  
berhiaskan yang kudus menyembahlah bersujud! 
Suara TUHAN bergemuruh hingga air samud’ra surut. 
Suara TUHAN berkuasa kini dan sepanjang masa. 
 

TUHAN Mahamulia; mahatinggi takhtaNya: 
Mengatasi air bah Ia Raja s’lamanya! 
TUHAN memberi kiranya bagi segenap umatNya 
Kekuatan tiap hari dan sejahtera abadi! 
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PELAYANAN FIRMAN  
 

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:  Yesaya 6:1-8 

Lector 2:  Roma 8:12-17 

J  Menyanyikan: “Haleluya” (KJ. 473a)  

 jtj t | y t’j1j 1 | 2 1 ’ j4j 4 | jz3xj xk2xk x1x c2 | 1.+ 
 Hale  -    lu-ya, hale  -   lu - ya,     hale   -  lu         -             ya. 
 

PF  Injil Yohanes 3:1-17 (Bahan Utama)  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga Puang” (NJNE 78) 

10. Khotbah (Duduk) 

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. 12 Pengakuan Iman Rasuli (Berdiri) 

J Aku percaya Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan 
bumi. 

Cant Menyanyikan ”Aku Percaya” (KJ 280:1) 

Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal: 
Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. 

J Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang Tunggal, Tuhan kita, 
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara 
Maria, yang menderita 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 akan datang dari sana untuk menghakimi 
orang yang hidup dan mati. 

Cant Menyanyikan ”Aku Percaya” (KJ 280:2) 

Aku percaya Put’ra TunggalNya 
yang disalibkan di Golgota, 
yg dari kubur bangkit dan menang,  
naik ke sorga dalam terang. 
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J Aku percaya kepada Roh Kudus; gereja yang kudus dan am; 
persekutuan orang kudus; pengampunan dosa; kebangkitan 
daging; dan hidup yang kekal. Amin 

Cant Menyanyikan ”Aku Percaya” (KJ 280:3) 

Aku percaya pada Roh Kudus  
yang mendiami kita terus. 
Aku percaya G’reja yang esa;  
‘ku jadi suci di dalamnya.  
 

14. Persembahan (Duduk) 

PL TUHAN kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, 
TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera!  
Mazmur 29:11 

J Menyanyikan“Aku Melangkah Ke Rumah Tuhan” (PKJ 145:1-4) 

Cant  

Aku melangkah ke rumah Tuhan,  
dalam iringan umat Kristus, 
’Ku mensyukuri berkat, rahmatMu,  
yang sungguh banyak kepadaku. 

Ref. Semua  

Aku bersyukur kepadaMu, Tuhan,  
atas berkatMu yang Kaulimpahkan. 
Aku bersyukur kepadaMu, Tuhan,  
atas kasihMu yang Kaucurahkan. 

Pria  

Aku bersujud di hadiratMu;  
kubawakan persembahanku. 
Kuhaturkan kepadaMu, Tuhan,  
kiranya Kau menerimanya. Ref. 

Wanita  

Aku serahkan hasil karyaku,  
harta, tenaga, serta waktu. 
Dari tanganMu jua asalnya,  
bagi kemuliaanMu, Bapa. 

Semua  

Aku berlutut di hadapanMu,  
aku serahkan jiwa raga. 
Karna Engkau menebus hidupku:  
utuslah aku jadi saksi. Ref 



215 
 

15. Doa Syafaat 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

16. Menyanyikan “Berkilat Halilintar” (PKJ 230:1-2) (Berdiri) 

Berkilat halilintar dan guntur menderu, 
begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. 
Suara Jurus’lamat menopang juangku 
dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. 
 

Ref  
Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah,  
tak akan ‘ku ditinggalkan, begitu janjiNya! 
Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah,  
tak akan ‘ku ditinggalkan, begitu janjiNya! 

 
Dunia menggelora dan dosa menderu, 
tetapi Jurus’lamat memb’rikan damaiNya. 
Dilindungi diriku di mara apapun, 
tetap ‘ku di bimbingNya, di jalan hidupku. Ref 
 

17. Pengutusan  

PF Pergilah, beritakanlah kepada semua orang bahwa 
sesungguhnya hanya Allah yang senantiasa berkuasa 
membarui dan menyelamatkan kita dan tetaplah 
mencerminkan hidup yang telah dibarui oleh Kristus Yesus. 

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera. 

3   2  | 1   u  | zyx x x2x x|x x1x x cu | 1 . + 
J A  -  min,        a   -  min,       a                -               min.    

19. Penutup Ibadah  

PL  Kitalah orang-orang beruntung karena Allah di dalam Yesus 
Kristus telah membarui dan menyelamatkan kita hanya karena 
anugerahNya. 
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J Menyanyikan “Besarlah Untungku” (NKB 197:1,4) 

Besarlah untungku jika Yesus milikku, 
bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh. 
Meskipun angin k’ras badai dunia menderu, 
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku. 
 

Ref.  
Benar, benar, besarlah untungku.  
Benar, benar, besarlah untungku. 
Benar, benar, besarlah untungku. 
Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 

 
Sekarang hidupku sungguh mulia benar 
Di dalam kasihNya ‘ku selalu bergemar. 
JanjiNya kudengar kar’na Yesus milikku: 
“Kusambut datangmu dalam rumah BapaKu”. Ref 
 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan dibuka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utama, membawa Alkitab dengan posisi yang sama seperti 
saat berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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33. Minggu Pentakosta II 3 Juni 2018 

TATA IBADAH MINGGU PENTAKOSTA II 
MINGGU, 03 JUNI 2018 

(Berdasarkan Liturgi 1, Stola Merah) 
 
“Sabat: Anugerah Pemulihan dari Tuhan Bagi Manusia” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL: Hari ini kita masih berada dalam suasana hari Pentakosta. Kita 
kembali merenungkan kasihNya yang besar bagi kita, sehingga 
Ia terus bersama kita melalui kuasa Roh Kudus. Di bawah tema 
Sabat: Anugerah Pemulihan Tuhan Bagi Manusia.  Kini di 
sini kita datang memuliakan Dia karena hari ini adalah hari 
yang dikhususkan bagi kita. Marilah kita menyembahNya. Kita 
akan merenungkan makna Sabat bagi kita. 

2. Prosesi (Berdiri) 

J Menyanyikan ”Inilah hari Minggu” (PKJ 11:1-3) 

Cantor 

Inilah hari Minggu hari Tuhan yang kudus.  
semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya.  

 

Ref. Semua  

Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau.  
Marilah, orang percaya, marilah, datang seg’ra. 

 

Cantor 

Mari datang pada-Nya, menyembah serta sujud.  
Mari, datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Ref. 

 

Semua   

Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita  
menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Ref. 
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3. Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+     

J A             -              min,      A   -  min,    A        -       min. 

4. Salam 

PF Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini. 

J Salam bagimu juga. 

5. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa memuliakan 
Dia. Betapa sering kita mengaminkan perintahNya Ingatlah dan 
Kuduskanlah hari Sabat, tetapi seringkali kita melakukannya 
hanya sebagai formalitas, kita dudk  beribadah tetapi pikiran 
berada di tempat yang lain, kita bersekutu tetapi sering kita 
mengganggu sesama untuk menikmati ibadahnya, marilah kita 
mengaku di hadapanNya dan memohon PengampunanNya. 

J Menyanyikan “Bila Kurenung Dosaku” (PKJ 37) 

Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,  
Yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,   
Ref.  
Kasih sayang-Mu perlindunganku.  
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.  
Kasih sayang-Mu pengharapanku 
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu 
 
Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,  
Iri hati dan benciku kadang menjelma. Ref.  

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali:  TUHAN adalah 
penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih 
setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-
lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita 
setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas 
bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang 
yang takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian 
dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita. Seperti bapa 
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sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada 
orang-orang yang takut akan Dia. (Mazmur 103: 8-13)  

J Menyanyikan “DiampunkanNya dosamu semua” (Mazmur 103:2,6) 

Diampunkan-Nya dosamu semua,  
penyakit disembuhkan Tuhan jua,  
yang hendak melepaskan nyawamu.  
Kau dimahkotai-Nya dengan rahmat  
dan kemurahan hati-Nya dan s'lamat.  
Percaya juga beriman teguh. 
 

Murah-Nya bagi orang yang setia,  
yang selamanya takut akan Dia,  
sebagai langit itu tingginya.  
Sejauh timur itu dari barat  
sekalian kesalahan yang jahat  
t'lah dari kita pun dijauhkan-Nya. 
  

6. Petunjuk Hidup Baru 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Bukan! Berpuasa yang 
Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-
belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya 
engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan 
setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang 
yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak 
punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, 
supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak 
menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri (Yesaya 58:6-7). 

7. Bermazmur 

PL+J Membaca Mazmur 81:1-10 (Responsoris) 

S Menyanyikan “Nyanyi, bangsaku, dan bersukacita” (Mazmur 

81:1,2,4) 

Nyanyi, bangsaku, dan bersukacita  
bagi Tuhan-Mu! I-alah kekal  
Allah Israel, kekuatan kita.  
 

Hai, bernyanyian dan di mana-mana  
kamu bunyikan lagu yang merdu  
dan kecapimu palulah rebana.  
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Adat inilah undang-undang Tuhan;  
Israel telah memegangnya t'rus  
sejak ditebus dari perhambaan.  
  

PELAYANAN FIRMAN  

8. Doa Pembacaan Alkitab 

9. Pembacaan Alkitab 

Lector 1: Ulangan 5:12-15 (Bahan Utama) 

Lector 2: 2 Korintus 4:5-12 

J  Menyanyikan “Haleluya” KJ 473b 

        J1jj j 1  | 3  3 0 j3j  3 | 5 5  0  j5j 5| z6x x.x x5x c4 | 3 . . + 
                 Ha-le  -   lu – ya,   ha-le  -  lu-ya,     ha-le - lu      -          ya! 

PF  Injil  Markus 2:23-3:6  (Berdiri) 

J  Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang ”(NJNE 78) 

10. Khotbah  (Duduk)  

11. Saat Teduh 

12. Doa Bapa Kami 

RESPONS JEMAAT 

13. Pengakuan Iman (Berdiri) 

PF+J Mengucapkan 12 Pengakuan Iman Rasuli 

J Menyanyikan “Ku Percaya Allah Bapa” (NR 77:1-4) 

'Ku percaya Allah Bapa, mahakuasa dan benar.  
Khalik langit, laut dan bumi, seg'nap dunia besar.  
Oleh rahmat-Nya 'ku ada. Pengharapanku teguh,  
kar'na Bapa menentukan perjalanan hidupku.  
 
'Ku percaya Yesus Kristus, Ia Anak Tunggal-Nya.  
Tuhan dan Kepala kami, Allah dan Manusia.  
Yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan,  
bangkit, lalu naik ke sorga, memegang Kerajaan.  
 
'Ku percaya dan kumohon: Roh Kudus Kesungguhan.  
Yang mengaruniai Gereja, hidup dan persatuan.  
Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci;  
B'ri Gereja bersekutu dan percaya jernih.  
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Pujian syukur dan hormat, Tuhanku dan Allahku  
T'lah kudengar sabda s'lamat, kabar kesukaan-Mu.  
T'lah kulihat nyata-nya, kemurahan-Mu besar.  
Amin! Rohku pun berkata: "Amin, sabda-Mu benar!" 
 

14. Persembahan (Duduk) 

PL Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia 
memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang 
dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya.  Mazmur  50:23 

J Menyanyikan ”Segala Kemuliaan” (KJ 161: 1,2,3,5) 

 

Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus. 
“Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud! 
Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!” 
 
Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus. 
Malaikat dalam sorga memuji namaMu; 
Segala yang tercipta menyambut kuasaMu. 
 
Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus. 
Kaum Israel dahulu menghias jalanMu; 
Pun kami mengelukan namaMu yang kudus. 
 
Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus. 
Seb’lum Engkau sengsara, pujian bergema; 
sekarang kami puji Kau dalam t’rang baka. 
5 
Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus. 
Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, 
Ya Raja Mahamurah, Pemb’ri anugerah. 
 

15. Doa Syafaat 
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PENGUTUSAN DAN BERKAT  

16. Menyanyikan “Anug’rah Tuhan kita, Yesus Kristus” (KJ. 348) (Berdiri) 

Anug’rah Tuhan kita, Yesus Kristus,  
pengasihan Allah, 
persekutuan dalam Roh Kudus  
kiranya menyertai kita. Amin. 
 

17. Pengutusan 

PF Pergilah. Nyatakanlah dalam hidupmu pemulihan Allah sebagai 
buah dari kecintaanmu terhadap Sabat. 

18. Berkat 

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J Amin 

19. Menyanyikan “Tuhan, Tolonglah, Bangunkan Iman” (PKJ 282)    
 

Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 
pulihkanlah kasih yang remuk. 
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku 
biar di tanganMu berbentuk. 
Tuhan, tolonglah bangunkan iman; 
pulihkanlah kasih yang remuk.  
 
Hati bersujud, jiwa menyembah; 
hidupku masyhurkan kasihMu. 
T’rimalah baktiku, layakkan diriku 
untuk kemuliaan namaMu. 
Hati bersujud, jiwa menyembah; 
hidupku masyhurkan kasihMu.  
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34. Minggu Pentakosta III 10 Juni 2018 

TATA IBADAH MINGGU PENTAKOSTA III 
MINGGU, 10 JUNI 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Merah) 
 

“Tuhanlah yang Memberi Kehidupan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

PL  Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yésus. Selamat 
datang dan selamat beribadah. Hari ini, Minggu 10 Juni 2018, 
adalah Minggu ke-3 sesudah Pentakosta. Pada hari ini kita 
mensyukuri kemurahan pengampunan Allah sebagai dasar 
untuk mencari kehendak-Nya dan hidup di dalam-Nya. Orang 
banyak, yang sudah biasa mengalami atau menyaksikan 
penderitaan di sekitar hidup mereka, kini menaruh harapan 
besar pada Yesus yang telah mengubah kenyataan yang 
menyedihkan. Semua yang dilakukan Yesus : menyembuhkan 
orang sakit, mengusir setan, dan memberitakan Kabar Baik. 
Kita sebagai jemaat Tuhan terpanggil untuk meneladani dan 
melanjutkan karya itu, oleh tuntunan Roh Kudus itu.  Dengan 
cara apakah kita dapat menghidupi karya Roh Kudus itu? 

 Dengan tuntunan tema: ”Tuhanlah yang Memberi 
Kehidupan”, marilah kita menikmati perjumpaan dengan 
Allah. 

2. Prosesi  (Berdiri) 

J  Menyanyikan  “Carilah Dahulu Kerajaan Allah” (PKJ 103) 
  

Carilah dahulu Kerajaan Allah beserta kebenaranNya, 
maka semua ditambahkan kepadamu. Haleluya, Haleluya! 
 
Mintalah, Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. 
Pintu dibukaNya bila kau ketuk. Haleluya, Haleluya! 
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Bukan makanan saja kau perlu; paling perlu firman Allah 
yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, Haleluya! 
 

Jika berkumpul dalam namaKu, dua atau tiga orang. 
Di situ Aku berada di tengah. Haleluya, Haleluya! 

3. Votum 

PF  Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

z1x x.x cu . 1 +  
J A        -      min 

4. Salam 

PF: Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Karunia 
Tuhan menuntun dalam ibadah ini.  

J  Salam bagimu juga.  

5. Bermazmur  (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur 138 : 1-8 (Berbalasan)  

U Menyanyikan “Mazmur 138”  

Kini ‘ku ingin bersyukur kepadaMu sebulat hati 
Di muka para dewata tak takutlah aku bernyanyi! 
Sujud ke arah Bait Kudus kupuji t’rus Kau yang mulia! 
Yang Mahatinggi namaMu dan kasihMu kekal setia! 
 

Bila sengsara kutempuh, roh hidupku Kaupertahankan. 
Kau menangani lawanku dan hambaMu Kauselamatkan. 
Di tanganMu ‘ku amanlah : selamanya Engkau setia! 
Yang Kaumulai di dunia, genapilah dengan mulia!  
 

6. Perintah Mengasihi (Berdiri) 

PF  ”Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya 
kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi 
kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan 
demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-
murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." (Yohanes 13 : 34-35) 

J  Menyanyikan : “Perintah Baru” (PKJ No. 275) 

Perintah baru kuberi padamu, agar diantara kamu  
saling mengasihi sama seperti Aku mengasihimu,  
sehingga orang akan tahu engkau muridKu, 
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jikalau saling mengasihi.  
Sehingga orang akan tahu engkau muridKu, 
jikalau saling mengasihi. 

7. Pengakuan Dosa  dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF  Roh Allah yang hidup, rengkuhlah kami dengan kasih-Mu 
supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau 
mengasihi ciptaan-Mu. Kami rindu kehidupan di bumi ini 
dipenuhi cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah 
kami karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-
Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. 

 Ya Roh Kudus, Roh pemersatu, ajarlah kami menghayati 
kehadiran-Mu yang telah dihembuskan oleh Tuhan Yesus saat 
Ia mengatakan, ”Terimalah Roh”. Ajarlah kami menerima daya 
Roh dan hidup dalam pemulihan serta kesatuan antar sesama 
dan dengan Tuhan.  Tetapi ampunilah kami jika lebih sering 
memenangkan daya pikir kami sendiri. Dalam nama Tuhan 
Yesus, kami memohon, Amin. 

J Menyanyikan “Yesus Dambaanku” (NJNE No. 65) 

Yesus dambaanku, sungguh engkaulah Tuhanku 
Dosa kutinggalkan ku kembali pada Yesus 
Berbalik ke Tuhanku, kembali ke Penebusku 
 

Penebus mulia, aku diselamatkannya 
Kurindukan s’lalu, sungguh Engkaulah Tuhanku 
Berbalik ke Tuhanku, kembali ke Penebusku 
 

Kar’na kasih Yesus, aku ikut mengasihi 
Namanya kupuji dalam seluruh hidupku 
Berbalik ke Tuhanku, kembali ke Penebusku 
 

PF   Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali : “Di dalam Dia kamu 
juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu 
Injil keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu 
percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya 
itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita 
memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan 
kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.” (Efesus 1:13-14) 
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J  Menyanyikan “Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku ” (KJ No. 362 : 1 & 2) 

Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suaraMu. 
‘Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu. 
Ref. 
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.  
Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku. 
 

Aku hambaMu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia, 
hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia. 
 

RESPONS JEMAAT  

8. Persembahan 

PL  Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan 
mendasarkannya pada Firman Tuhan dari Mazmur 138 : 1 
”Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, di 
hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu”.  

J  Menyanyikan “Sekarang B’ri Syukur” (NR 16 : 1-3) 

Sekarang b'ri syukur, besarkan nama Tuhan.  
Pemimpin hi-dup-mu yang mendengar se-ru-an.  
Yang oleh AnakNya memb'ri anugerah  
dan tak ter-bi-lang pun mu-ji-zat ber-kat-Nya.  
 

Sempurna kaya-Nya, oleh-Nya diberkati  
semua anak-Nya, dengan sejaht'ra hati.  
Roh Tuhan memberi kekuatan dan t'rang.  
Di atas bah'ya mauh,kuasa-Nya menang.  
 

Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian.  
Kepada arasy-Nya bubungkanlah pujian.  
ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang Esa,  
Engkaulah yang besar selama-lamanya. 

MG Doa Persembahan 

J  Menyanyikan “Hidup Kita yang Benar” (KJ No. 450 :5) 

Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. 
Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku! 
Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 
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PELAYANAN FIRMAN 

9. Doa Pembacaan Alkitab  

10. Pembacaan Alkitab 

Lektor 1 Kejadian 3 : 8 – 15  

Lektor 2 2Korintus 4 : 13 – 5 : 1  

J  Menyanyikan  

Jj1j j1jjj 6 ji5j j.j 3|j1j j1jj 3 j2jjj..|Jj1jj j1jjj 3 ji1j j.j s6|js7j js7jj 2 j1jjj.. }   
Ha-le-lu-ya!     Ha-le-lu-ya!  Ha-le-lu-ya!        Ha-le-lu-ya!    

PF Injil Markus 3 : 20 - 35     (Berdiri) 

J   Menyanyikan “Kurre Sumanga’ Puang“ (NJNE 78) 

11. Khotbah  (Duduk) 

12. Saat Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru : Kenakanlah seluruh 
perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan 
melawan tipu muslihat Iblis. (Efesus 6 : 11)  

16. Menyanyikan “Roh Kudus Tetap Teguh” (KJ 237:1-2) (Berdiri) 

 
Roh Kudus, tetap teguh Kau Pemimpin umatMu. 
Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. 
Jiwa yang letih lesu mendengar mendengar panggilanMu, 
“Hai musafir, ikutlah ke neg’ri sejahtera!” 
 
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 sejahtera !” 

17. Pengutusan: 

PF Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan untuk melayani Allah 
Sang Pemberi Kehidupan, lakukanlah Firman Tuhan yang 
saudara-saudara sudah dengarkan dan terimalah berkat Allah : 
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18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J  Menyanyikan “Amin” (KJ 478a) 
5      6   ’  |  5      6  ’  |   5     4    |  3   .   || 
A  - min,     a  - min,     a  -  -  - - min 

19. Menyanyikan “Setialah“ (KJ 446:1,4)  
 

Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. 
Setialah, sokonganNya tentu di jalan yang berat. 
‘Kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya.  
Setialah! 
 
Setialah kepada Yang Menang, meski maut kautempuh. 
Setialah! Sehabis berperang terima upahmu :  
mahkota hidup diberiNya; kaumasuk dalam t’rang ceria. 
Setialah! 
 
 

PF Menyerahkan Alkitab kepada PPA. 
Jika yang digunakan dalam Prosesi adalah Alkitab yang diletakkan dan dibuka di 
meja simbol, maka Alkitab tersebut ditutup oleh PF dan diserahkan kepada PPA 

PPA berjalan ke pintu utama, membawa Alkitab dengan posisi yang sama seperti 
saat berprosesi. 

Doa Penutup di Konsistori dan penanggalan Stola PF. 
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35. Minggu Trinitas 17 Juni 2018 

TATA IBADAH MINGGU TRINITAS 
MINGGU, 17 JUNI 2018 

(Berdasarkan Liturgi 2, Stola Putih/Hijau) 
 

“Bertumbuh Di Dalam Tuhan” 
 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

- PPA memulai tugas untuk memastikan kesiapan semua pelayan dan 
sarana pelayanan (Lihat Buku Liturgi hlm 56) 

- Doa Konsistorium dipimpin PPA, diikuti semua pelayan termasuk 
pemain musik, dan cantor.  

- Pemasangan Stola Pelayan Firman oleh PPA. 
- Setiap Majelis Gereja mengenakan stola masing-masing.  

 

PL: Minggu ini kita memeringati Minggu Trinitas, yang memberi 
penekanan pada kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah itu gereja 
akan merayakan masa Minggu Biasa. Dengan demikian Minggu 
Trinitas merupakan awal dari masa Minggu Biasa. Seluruh 
perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai pada Minggu 
Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keagungan Allah Trinitas 
yang menyatakan diriNya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 

 Pada umumnya, kalender gerejawi secara ekumenis 
menempatkan peringatan Minggu Trinitas, pada hari minggu 
sesudah hari raya Pentakosta. Tetapi dengan pertimbangan 
bersama untuk memberi ruang penghayatan pada karunia Roh 
Kudus, maka kita merayakan Pentakosta selama sebulan atau 
empat hari minggu, sehingga menggeser peringatan Minggu 
Trinitas.  

 Minggu Trinitas yang kita rayakan saat ini merupakan saat bagi 
umat untuk terus memaknai penyataan Allah dalam Kristus 
dan Roh Kudus dan terus bertumbuh dalam hidup baru yang 
dikaruniakan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Selamat 
merayakan Minggu Trinitas. Hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan 
Roh Kudus.   
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2. Prosesi (Berdiri) 

J Menyanyikan  “Hormat Bagi Allah Bapa” (NR. 3;1,2) 

Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi AnakNya,  
hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya Yang Esa.  
Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa.  
 
Hormat bagi Raja sorga, Tuhan kaum manusia.  
Hormat bagi Raja G’reja di seluruh dunia.  
Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. 

3. Votum 

PF Ibadah Ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. 

4   3   2   1  + 
J   A  - min    A  -   min 

S Menyanyikan ”Haleluya” KJ 472 
 

4. Salam 

PF Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada 
Saudara sekalian. 

J Salam sejahtera bagimu juga 

5. Bermazmur (Duduk) 

PL+J Membaca Mazmur  20:1-10   

S Menyanyikan “Mazmur 20:1,2” 
 

Kiranya Allah mendengar seruan tuanku,  
dikesusahan yang besar menyahut doamu.  
Dan nama Allah Yakub jadi di p'rangmu perlindungan  
dan dari Sion yang abadi kaut'rima pertolongan.  
 
Hendaklah Allahmu kenan 'kan persembahanmu  
dan akan gurban bakaran di mezbah Tuhan Hu. 
Kehendakmu dan rindu hati dib'rikannya kiranya.  
Kasadmu akan diberkati dengan disampaikanNya.  

6. Perintah Mengasihi (Berdiri) 

PF Membaca Matius 22 : 37 – 40 
 

 



231 
 

J Menyanyikan “Yang Mahakasih” (KJ 381 : 1,4, 6) 

Yang Mahakasih ya itu Allah; Allah Pengasih pun bagiku. 
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku. 
 
Allah mengutus Yesus, Tuhanku;  
Allah mengutus Sang Penebus. 
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku. 
 
Sabda dan RohNya penuh anug’rah;  
Sabda dan RohNya mengundangku. 
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku. 
 
Sabda kasihNya penawar haus; Sabda KasihNya air hidupku. 
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku. 

 

7. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Duduk) 

PF: Marilah kita berefleksi diri. Bagaimanakah hidup kita di 
hadapan Tuhan dan sesama? Bagaimanakah sikap dan tutur 
kata kita sebagai anak-anak Allah ? 

J Kami mengakui kelemahan kami yang belum sungguh berakar, 
bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Ampunilah dan 
kasihanilah kami ya Tuhan 

 Menyanyikan “Suka, Duka, Kutempuh” (NJNE 11 : 1,2) 

Suka duka  kutempuh, hidup yang kujalani. 
Kumengayunkan langkahku, kuberjalan tak henti.  
Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi?  
Tiada yang mempedulikan, akan hidupku ini. 
 

Kusadari diriku ada jalan yang benar 
Kuberdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku 
Kuserahkan hidup ini, pada Yang Mahabesar 
Tuhan Yesus yang Setia, pengharapan yang teguh 

PF  Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita 
anugerah dari Allah dinyatakan kembali:  

Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti 
kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan 
yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus 
engkau! (Yesaya 44 : 22). 
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J Menyanyikan “Allah Bapa Kami Puji Engkau” (PKJ. 120: 1-3) 
 

Allah Bapa, kami puji Engkau, 
Allah Bapa, kami puji Engkau. 
Kami cinta Engkau 
dan sujud di depanMu, 
Allah Bapa, kami puji Engkau. 
 
Putra Allah, kami agungkan Kau, 
Putra Allah, kami agungkan Kau. 
Kau selamatkan kami memb’ri hidup baru, 
Putra Allah, kami agungkan Kau. 
 
Roh Kudus, Engkau Penghibur kekal, 
Rohul Kudus, Kau Penghibur kekal. 
Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami, 
Roh Kudus, Engkau Penghibur kekal. 

 
RESPONS JEMAAT  

8. Persembahan 

PL Marilah menyatakan syukur kita melalui persembahan, 
dengarkan firman Tuhan: Kiranya diingat-Nya segala korban 
persembahanmu, dan disukai-Nya korban bakaranmu. (Mz 20: 4) 

J Menyanyikan “Besarkan Nama Tuhan” (KJ. 46 : 1-5) 

 

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;  
kasihNya tak berkurang, Haleluya!  
Sekalipun keluhan menimpa umatNya, 
BerkatNya ditemukan, Haleluya! 
 

Dib’riNya hidup baru, gelap menjadi t’rang; 
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam. 
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang, 
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya ten’tram! 
 

Di dalam kekurangan –Kyrieleison- 
di tanah pembuangan, di tanah babilon, 
kendati musim zaman menghitam dan mendung, 
namaMu dibesarkan pujian mendengung. 
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Kecapi digantungkan –Miserikordia- 
ke pohon gandarusa, terbungkam suaranya; 
tetapi kasih Tuhan di Galilea 
Akhirnya menghiburkan, Haleluya! 
 

Besarkan nama Tuhan, Haleluya; 
di dunia serukan kemuliaanNya! 
JanjiNya dikukuhkan demi manusia: 
Besarkan nama Tuhan, Haleluya! 

MG Doa Persembahan 

J Menyanyikan “Kurre Sumanga‘ Puang” (NJNE 78) 

PELAYANAN FIRMAN 

9. Doa Pembacaan Alkitab 

10. Pembacaan Alkitab 

Lector 1:   Yeheskiel 17:22-24  

Lector 2:   2 Korintus 5:6-21  
 

J  Menyanyikan “Haleluya” (PKJ 294) 

zj1jx jcj3j 4 j5jj.3 |zj4jx jxk.kjx cj5j 6 j5j.3 |jz4xj xjjj k.kjjxj cj5j 6 j5jj.3 |zj4xjx xj3xj c2 j1j..+ 
      Ha  -  lelu-ya,  Ha    -   le-lu-ya,   Ha    -    le-lu-ya,  A    -    min. 
 

PF  Injil Markus 4: 26-34  (Berdiri) 
 

J Menyanyikan “KepadaMu Puji-pujian” (KJ. 474) 

KepadaMu puji-pujian, 
madah syukur dan segala 
Kemuliaan, ya Bapa, Putra, 
Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

11. Khotbah  (Duduk)  

12. Saat Teduh 

RESPONS JEMAAT 

13. Doa Syafaat 

14. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

15. Petunjuk Hidup Baru (Berdiri) 

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Sebab Kristus adalah "ya" 
bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita 
mengatakan "Amin" untuk memuliakan Allah. (2 Kor 5:20)  
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16. Menyanyikan “Ya Allah yang Mahatinggi” (KJ. 246 : 1-3) (Berdiri) 
 

 

Ya Allah yang Mahatinggi, Kau Pencipta dunia ini; 
kami juga Tuhan ciptakan, agar Dikau tetap dipuji. 
Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang endah hati. 
Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. 
 

Ya Allah yang Mahakasih, Engkau lahir di dunia ini; 
Engkau mati di kayu salib; Engkau rela mengganti kami. 
Dari kubur telah Kau bangkit; kuasa maut tiada lagi. 
Pimpinlah kami sebab Engkaulah Jalan yang benar. 
 

Ya Allah yang Mahasuci, Engkau turun ke dunia ini; 
Kau menyala bagaikan api; memurnikan nurani kami, 
Mengobarkan semangat kami agar kami menjadi b’rani. 
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasaMu. 

17. Pengutusan 

PF Pergilah. dan terus memercayakan hidup kepada Allah 
Tritunggal. Terimalah berkatNya :  

18. Berkat  

PF Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera. 

J Menyanyikan “Kemuliaan Bagi Bapa” (KJ 48) 

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya.  
Amin 

19. Nyanyian Syukur “Kasih SetiaMu” (PKJ. 209:1,2) 
 

Kasih setiaMu sungguh lebih baik, 
lebih berharga dari hidupku. 
Maka bibirku megahkan Dikau; 
kasih setiaMu sungguh lebih baik. 
 

Seumur hidup kupuji Engkau; 
kunaikkan doa dalam namaMu. 
Kasih setiaMu lebih berharga 
dan lebih baik dari hidupku. 



235 
 

 


