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Yang terhormat
Majelis Jemaat Se Gereja Toraja

Di

Tempat

Sambil mengucap syukur kepada Tuhan, kami menyapa dengan penuh kasih, kiranya

Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, menyertai Saudara-saudara dalam bekerja dan melayani

bagiNya.

Seperti diketahui dan dialami bersama, kita sebagai warga negara lndonesia, sedang

menghadapi permasalahan yang sudah sampai pada titik mengganggu keberadaan Negara

Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), bahkan mengancam pondasi dan keutuhannya. Dalam

konteks ini, kita terpanggil untuk terus ikut berperan aktif, memberi dukungan dan terlibat dalam

upaya-upaya untuk mempertahankan, rnerawat dan membangun lndonesia sebagai anugrah

Tuhan.

Kita memahami bahwa setiap upaya, kerja dan karya untuk bangsa dan negara lndonesia

itu adalah bagian dari lbadah. Karena itu, adalah baik dan sesuaijika semua itu kita hidupkan dan

nikmatijuga dilam lbadah Jemaat.'Untuk itulah, kami berupaya untuk menybdiakan Tata lbadah

Hari Minggu, yang dalam konteks khusus inijuga dihubungkan dengan Hari Kebangkitan Nasional,

20 Mei 2017. Dari segi simbolwaktu, liturgi ini disiapkan untuk hari Minggu, 21 Mei 2017, tetapi
untuk suatu alasan, boleh juga digunakan pada hari Minggu berikutnya.

Demikian penyampaian kami, kiranya mendapat sambutan dan tanggapan segera.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan memberkati hidup dan pelayanan kita.

dan hormat
Gereja Toraja

Tembusan:
1. BPK se Gereja Toraja
7. Badan Pekerja Sinode Wilayah l-Vl
3. Arsip

dt. Suleman Allo Li



GERAKAN DOA GEREJA TORAJA UNTUK PERSATUAN INDONESIA 

dan  

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL 
Minggu Paskah VI, 21 Mei 2017 

 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

1. Persiapan 

PL Hari ini kita memasuki Minggu Paskah keenam. Sebagai bangsa Indonesia, 
kita juga memeringati Hari Kebangkitan Nasional, yang secara Nasional 
diperingati setiap tanggal 20 Mei. 
Pada saat yang sama, kita juga prihatin dengan keadaan Bangsa Kita, Negara 
Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45, yang akhir-
akhir ini diguncang oleh berbagai isu yang membuat sendi-sendi persatuan 
bangsa menjadi goyah, terutama ketika ada pihak-pihak yang tidak lagi 
memiliki komitmen kebangsaan untuk merawat kebhinnekaan demi 
persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Saat ini, bersama seluruh warga 
Gereja Toraja, kita bersekutu dalam Gerakan Gereja Toraja untuk Persatuan 
Indonesia. 

 

2. Prosesi: KJ. 260 Dalam Dunia Penuh Kerusuhan (Jemaat Berdiri) 

Dalam dunia penuh kerusuhan, ditengah kemelut permusuhan 
datanglah KerajaanMu; di Gereja yang harus bersatu, agar nyata 
manusia baru, datanglah KerajaanMu! 
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu! 

 

Dalam hati dan mulut dan tangan dengan kasih, dengan 
kebenaran datanglah KerajaanMu; kar’na Kaulah empunya semua, 
demi Kristus umatMu berdoa: datanglah KerajaanMu! 
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu! 

3. Votum 

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

J     z1xx x.x x2x x x3x x|c4 . 3 .| 2 . 1 .|z4x x.x c2 .| 1 . . .+ 
 A                 --             min,       A   -  min,   A       --       min. 

4. Salam  

PF Salam bagi kamu sekalian dari segala orang Kudus, Kasih Karunia Tuhan 
menyertai kamu.  

J Shalom. Sejahteralah kita sekalian. 
PF Sebagai Bangsa Indonesia: Salam Persatuan 
J Jayalah Negeriku. 

5. Bermazmur:  

PL+J Membaca Mazmur 66:8-20 
 



S Menyanyikan KJ. 453 Yesus Kawan Yang Sejati  
 

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. 
 
 

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

 

PL Di sela mazmur kita, ada keyakinan yakin bahwa Allah mendengar dan 
memperhatikan doa yang kita ucapkan, dan bahwa Dia tidak menjauhkan 
kasih setia-Nya dari pada kita dan bangsa kita. Marilah lantunkan lagu 
nasional yang syairnya ditulis oleh Ismail Marzuki, tetapi menggunakan irama 
dari sumber yang sama dengan KJ 453: Kulihat Ibu Pertiwi 

 

Kulihat ibu pertiwi, Sedang bersusah hati. 
Air matanya berlinang Mas intannya terkenang 
Hutan gunung sawah lautan, Simpanan kekayaan 
Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa 

 

6. Perintah Mengasihi, Jemaat Berdiri 

PF Ketika bangsa ini digoyang oleh permusuhan, kedengkian, kebencian dan 
kemarahan, kasih harus tetap dikatakan dan dinyatakan. Inilah perintah 
mengasihi dari Yesus Kristus: (Membaca Matius 5:43-47) 

 

J Menyanyikan NJNE 14 Kasihi Musuhmu 
 

Kasihi musuhmu jangan dibenci, itu Sabda Yesus bagi murid-Nya 
Kasihi musuhmu jangan dibenci, mari kawan-kawan turut p’rintah-Nya 
 

Kasihi musuhmu jangan dibenci, walau hati jengkel marah dan kesal 
Kasihi musuhmu jangan dibenci, turut p’rintah Yesus Ya, selamanya. 
 

Kasihi musuhmu jangan dibenci, meski kau diganggu tiada akhirnya 
Kasihi musuhmu jangan dibenci, jadi anak Tuhan turut p’rintah-Nya 

7. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah (Jemaat Duduk) 

PF Kemerdekaan kita dari perbudakan dosa adalah karunia Tuhan. Tetapi kita 
sering menyia-nyiakan kemerdekaan itu dengan memilih untuk diperbudak 
oleh keinginan untuk berbuat dosa. 

J (Menyanyikan) Tuhan kami berlumuran Dosa, Tuhan Sudilah Ampuni kami. 

PF Kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah karunia Tuhan. Keanekaragaman 
suku, agama dan kepentingan adalah kenyataan berbangsa yang seharusnya 
dibingkai dengan kasih. Tetapi nyatanya, telah banyak orang yang kehilangan 
kasih, dan justru mengekspresikan permusuhan, kecurigaan dan kebencian. 
Mungkin kita juga melakukan hal yang sama. 

J (Menyanyikan) Tuhan kami berlumuran Dosa, Tuhan Sudilah Ampuni kami. 



PF Ketika ada pihak-pihak yang menjadikan kecurigaan dan kebencian kepada 
sesama anak bangsa, sebagai warna kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat, kita semua memohon: 

J Ya Bapa, Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka 
perbuat. 

PF Kepada kita yang berduka karena dosa-dosa kita, dan juga prihatin karena 
terancamnya keselamatan bangsa ini, Anugerah Allah diteguhkan kembali 
bagi kita sekalian :  (Membaca Kel 34:10). 

J Amin. Syukur kepada-Mu, ya Allah. 

8. Persembahan 

PL Mari membawa persembahan sambil berkata seperti pemazmur: Aku akan 
masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran, aku 
akan membayar kepada-Mu nazarku (Mazmur 66:13) 

 

S Menyanyikan KJ. 337 Betapa Kita Tidak Bersyukur  

Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur; 
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. 
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa. 
 

Alangkah indah pagi merekah bermandi cah’ya surya nan cerah, 
ditingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. 
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa. 
 

Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang; 
indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. 
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa. 

MG Memimpin Doa Persembahan 

J Menyanyikan KJ. 367 Padamu, Tuhan Dan Allahku 
 

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

PEMBERITAAN FIRMAN 
9. Doa Pembacaan Alkitab 
10. Pembacaan Alkitab  

Lector 1 dan 2 : Kisah Para Rasul 17:20-30 & 1 Petrus 3:13-22  
Jemaat  : Menyanyikan KJ 473a : Haleluya, haleluya Haleluya 
PF  : Yohanes 14:15-21 
Jemaat : Menyanyikan NJNE 78 : Kurre Sumanga’ Puang.  

11. Khotbah 

12. Saat Teduh 

13. Doa Bapa Kami 



RESPONS JEMAAT 

14. Pengakuan Iman Rasuli (Berdiri) 

- Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli 
- Menyanyikan : KJ. 281 Segala Benua Dan Langit Penuh 
 

Segala benua dan langit penuh dengan bunyi Nama yang sangat merdu, 
penghiburan orang berhati penat, pegharapan 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? 

 

Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, 
dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah: 
“Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal namaMu, Penebus!” 

15. Doa Syafaat (dan) 
16. Doa Bapa Kami 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 

17. Petunjuk Hidup Baru 
18. Nyanyian Jemaat KJ. 343 DUNIA DALAM RAWA PAYA  

Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus. Kristen, manakah cahaya Injil kudus?  
Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita:  
Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. 
 

Bangunkan persekutuan sidang Jemaat, dan kumpulkan domba Tuhan yg tersesat.  
Satu Sabda berkuasa mempersatukan bahasa,  
Sekalipun kaum dan masa, jauh dan dekat. 

19. Pengutusan 

PF Pergilah, dan berjuanglah untuk menyatakan imanmu, karena sekalipun 
kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. 

20. Berkat 

PF Terimalah berkat Tuhan: Mengucapkan Bil 6:24-26 (Pdt) atau Mazmur 67:2 
 

J Menyanyikan ”Amin, amin, amin” KJ 350 
 

Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin 
dan pada-Mu bersyukur dalam nama Put’raMu! 

 

21. Nyanyian Syukur KJ. 336 Indonesiaku, Negaraku 

Indonesia, negaraku, Tuhan yang memb’rikannya; 
kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa. 
 

Bangsa, rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya; 
dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. 
 

Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya; 
keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. 
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