Kata Pengantar
Bulan Mei ditetapkan oleh GMIT sebagai Bulan Bahasa dan Budaya. Sepanjang bulan ini,
GMIT bermaksud membangun pemahaman dan aksi iman bersama terkait Bahasa dan Budaya.
Dengan ditetapkannya bulan Mei sebagai Bulan Bahasa dan Budaya, maka diharapkan ibadahibadah lain yang menggunakan nuansa budaya (seperti pada Bulan Keluarga atau Paskah)
dialihkan pada bulan Mei ini. Dengan demikian, fokus pemaknaan dari ibadah itu (bulan
Keluarga dan Paskah) tidak bergeser atau bertambah dengan nuansa budaya itu.
Bahan yang disajikan dalam buku ini terdiri dari kerangka khotbah, tata ibadah dan
lampiran. Kerangka khotbah yang disajikan ini terdiri dari latar belakang teks, tafsiran dan
pokok-pokok aplikasinya. Untuk latar belakang teks dan aplikasinya dapat dilengkapi dengan
nilai budaya dari etnis yang bersangkutan. Untuk tata ibadah dapat dilihat pada penjelasannya
di awal Bahan Tata Ibadah. Sedangkan Lampiran berisi Pengakuan Iman, Doa Bapa Kami, ayatayat berkat, nas Alkitab sesuai khotbah dan yang tercantum dalam tata ibadah dari berbagai
bahasa di NTT.
Perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sepelayan
yang ikut ambil bagian dalam pembuatan bahan ini, yaitu: Pdt. Dr. Adriana Tunliu, Pdt. Dr. Mery
L.Y. Kolimon, Pdt. Johny E. Riwu Tadu, S.Th, M.Sn, Pdt. Maria A. Litelnoni-Johannes, MA dan
Pdt.

Dr.

Lintje

H.

Pellu,

sebagai

penyusun

bahan

kerangka

khotbah

dan

Pengurus

Pengembangan Liturgi dan Musik Gereja, khususnya Pdt. Samuel Pandie, S.Th, sebagai
penyusun bahan tata ibadahnya. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ben Grimes dari
UBB GMIT yang melengkapi bahan-bahan dari etnis-etnis yang ada di NTT.
Kiranya Bahan Bulan Bahasa dan Budaya 2017 ini dapat digunakan dengan baik dan
memberikan inspirasi bagi penyelenggaraan ibadah di Jemaat-jemaat kita. Kami berharap
dengan hadirnya bahan ini, penghayatan iman kita tentang Bahasa dan Budaya semakin
mendorong kita untuk berkarya bagi keselamatan dunia di sekitar kita sesuai konteks
kehidupannya masing-masing. Tuhan memberkati!
Tim Penyusun
April 2017
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SUARA GEMBALA MAJELIS SINODE
DALAM RANGKA
PERAYAAN BULAN BAHASA DAN BUDAYA TAHUN 2017
Tema : “Bahasa dan Budaya sebagai Sarana Pembaharuan”
Anggota GMIT yang terkasih,
Puji syukur kepada Allah atas rahmat yang tidak berkesudahan bagi dunia ciptaan-Nya. Dengan
semangat sukacita atas kasih dan rahmat-Nya kita memasuki Bulan Bahasa dan Budaya tahun
2017. Kiranya keterlibatan kita dalam karya pelayanan di tengah gereja, masyarakat dan alam
menjadi tanda kasih Allah bagi dunia.
Telah menjadi tradisi di GMIT, bahwa bulan Mei dirayakan sebagai Bulan Bahasa dan Budaya.
Tema perayaan Bulan Bahasa dan Budaya GMIT tahun 2017 ini adalah “Bahasa dan Budaya
sebagai Sarana Pembaharuan”. Menghadapi berbagai tantangan, manusia mempertahankan
kehidupan dengan mengembangkan bahasa dan budaya agar dapat hidup dalam keutuhan dan
keseimbangan. Bahasa dan budaya membentuk identitas, baik secara pribadi maupun
komunitas, sehingga perlu dirawat secara kritis sebagai kekuatan dan kebanggaan yang
mengakar pada sejarah setempat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita
semakin menyadari kompleksitas permasalahan hidup di zaman ini. Dan kita patut bersyukur
bahwa pada kita ada begitu banyak ragam bahasa dan budaya, termasuk ragam budaya
setempat (budaya lokal), yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup.
Berhadapan dengan arus modernisasi yang seringkali tidak ramah terhadap budaya lokal, tema
ini mengandung semangat untuk menyukuri dan mengelola keragaman budaya untuk
pembaharuan diri, gereja masyarakat, dan alam. Terkait dengan tema di atas ada beberapa hal
yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini:
1. Bahasa dan budaya merupakan anugerah Allah bagi manusia. Tuntunan Allah kepada
manusia berlangsung dalam sejarah, dimana bahasa dan budaya adalah bagian dari
tanda sejarah itu. Dengan mempelajari budaya-budaya lokal kita bisa mewarisi
kecakapan dan kearifan sejarah setempat dalam rangkah menata diri, komunitas dan
lingkungan demi keseimbangan yang lestari. Kita patut menyukuri kamajemukan budaya
dan bahasa sebagai kekayaan anugerah, tetapi kepunahan bahasa dan budaya tertentu
merupakan musibah bagi kelestarian manusia dan alam.
2. Memahami budaya sebagai cara hidup dan bahasa sebagai alat berkomunikasi, maka
keduanya sangat penting dalam pelayanan. Mengabaikan bahasa dan budaya berarti
mengabaikan hakekat, identitas dan relevansi iman bagi kehidupan. Sebagai umat
Kristiani, kita percaya tentang Allah menjadi manusia dalam rupa Tuhan Yesus
(inkarnIasi). Ajaran tentang inkarnasi menegaskan bahwa Allah terlibat dalam sejarah
kita. Allah hadir di dalam sejarah kita sebagai penganut bahasa dan budaya kita. Itulah
sebabnya bahasa dan budaya perlu dirawat sebagai salah satu sumber vital ajaran iman.
Ajaran iman harus terhubung dengan bahasa dan budaya setempat, agar dapat menjiwai
praktek kehidupan dan pelayanan jemaat setempat. Untuk mencapai visi bersama tentang
jemaat misioner, kami mendorong semua jemaat GMIT untuk terus mengembangkan
ajaran iman yang dinamis dan pelayanan yang relevan dengan situasi dan permasalahan
setempat. Ajaran iman dan pelayanan jemaat perlu dipahami, dikembangkan dan
diterapkan melalui percakapan terus menerus antara Alkitab dan konteks masyarakat
setempat.
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3. Cara menghargai bahasa dan budaya adalah selalu mendialogkan dan memanfaatkannya
sebagai sarana pelayanan. Pengembangan jemaat tidak boleh menafikkan corak bahasa
dan budaya setempat. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh jemaat GMIT agar
kembali menemukan kekayaan bahasa dan budaya yang nyaris terlupakan. Produkproduk bahasa dan budaya , seperti alat musik, nyanyian, syair, tarian, tenunan, patung
dan ukiran, dll. termasuk mimik dan bahasa tubuh, perlu dibiasakan pemanfaatannya
dalam pelayanan.
4. Dalam rangka perayaan Bulan Bahasa dan Budaya GMIT tahun 2017 ini kami telah
mempersiapkan beberapa produk liturgi berupa Tata Kebaktian Jemaat yang bisa dipakai
sebagai model pengembangan pelayanan berbasis bahasa dan budaya setempat. Selama
ini, di banyak jemaat GMIT, ekspresi budaya justru tampak pada bulan Oktober yang
merupakan bulan keluarga GMIT. Padahal kita punya tradisi merayakan bulan Mei
sebagai Bulan Bahasa dan Budaya, sehingga pelayanan bernuansa etnik mestinya
berlangsung pada bulan Mei. Selain produk-produk yang kami kirimkan itu, ada juga
produk lain yang telah beredar di masyarakat. Unit Bahasa dan Budaya GMIT sendiri
sudah menerbitkan Alkitab dan buku nyanyian berbahasa daerah. Ada juga pengakuan
iman, Doa Bapa Kami, dan lain-lain. Bahkan ada rekaman video kebaktian bernuansa
etnik yang diselenggarakan di beberapa jemaat GMIT. Semua itu dapat dimanfaatkan atau
diolah untuk menghasilkan model-model liturgi kebaktian yang dapat dipakai di tiap
jemaat.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam rangka mendukung perayaan Bulan
Bahasa dan Budaya oleh seluruh jemaat GMIT. Kiranya perayaan ini menyadarkan kita tentang
tugas-tugas besar yang menanti kerja keras kita dalam hal pengembangan pelayanan yang
relevan dengan situasi dan permasalahan masyarakat dimana kita sedang hidup dan melayani.
Selamat merayakan Bulan Bahasa dan Budaya sebagai kesempatan anugerah bagi kelangsungan
pelayanan demi perubahan diri, gereja, masyarakat dan alam.
Syalom!

Kupang, 20 April 2017
Teriring salam dan doa
Majelis Sinode GMIT
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Bahan Kerangka Khobah
Minggu ke-3 sesudah Paskah
07 Mei 2017

ALLAH MENCIPTAKAN
BERAGAM BAHASA
Kejadian 11:1-9
Catatan Tafsiran
1.

Narasi Kejadian 11:1-9 ini tidak begitu mudah untuk dicerna. Ada dua persoalan:
 Persoalan pertama adalah hubungan narasi ini dengan pasal 10. Pembagian bahasa
manusia sudah mulai muncul dalam 10:5, 20, 31, saat bangsa-bangsa tersebar atau
berserak (9:19; 10:18; band. 11:4, 8-9);
 Selanjutnya, Babel sudah bernama (10:10).
Kritik Sumber menyediakan satu “solusi” dengan menentukan bagian-bagian ini kepada
sumber P dan sumber Y. Akan tetapi narasi Kejadian 11:1-9 dalam teks yang ada di tangan
kita, kerap dilihat oleh para penafsir sebagai satu tambahan kepada 10:1-32 (dan 9:18-19),
mungkin khususnya pada bagian sehubungan dengan Nimrod dan Babel (10:8-12).
Kedua narasi ini, 10:1-32 dan 11:1-9, bukan urutan kronologis; sebaliknya 11:1-9
menjangkau kembali ke belakang dan melengkapi 10:1-32 dengan perspektif yang lain.
Dalam narasi yang pertama Penggubah mengasosiasikan kenyataan pluralisme dengan
penambahan alamiah komunitas manusia sesudah banjir besar. Kata positif ini kelihatannya
penting untuk disebutkan lebih dahulu (pertimbangan-pertimbangan struktural juga
mungkin mendiktekan penempatan). Akan tetapi Kejadian 11:1-9 memberikan
perkembangan-perkembangan ini satu lemparan negatif sehubungan dengan kegagalan
manusia dan penghakiman ilahi. Penggubah menggambarkan realitas yang sama dari sudut
pandang yang berbeda (11:1-9 tidak mencatat semua yang terjadi dalam 10:1-32) dengan
menyandingkan teks-teks, bukan dengan menjalin mereka.
Taktik kesusasteraan ini juga muncul di tempat lain dalam pasal-pasal 1-11. Kejadian
2:4-4:16 bersangkut-paut kepada pasal 1 dengan cara ini (band. juga 6:1-8 dengan 4:17-5:32;
9:20-29 dengan 9:18-19; 12:1-9 dengan 11:10-32 menjadi jeda pola dimaksud).

2.

Tidak ada cerita seperti ini yang telah ditemukan di Timur Dekat kuno, tetapi ada beberapa
uraian parallel, misalnya asal-usul bahasa, soal-soal konstruksi bangunan, dan fungsi
menara dalam budaya Mesopotamia. Link-link tradisional antara penciptaan dan
pembangunan tempat ibadah di Mesopotamia mungkin direfleksikan dalam struktur pasal 111, sekalipun Kejadian 11:1-9 tidak merujuk secara khusus kepada satu tempat ibadah.
Dalam cerita banjir besar yang dipelihara Berossus, para penyitas bermigrasi ke Babel
sebagaimana dalam catatan biblis. Perjalanan keluarga Abraham dari Ur (11:31) dapat
dimengerti sebagai satu bagian migrasi dari Babel (11:9).
Penggubah jelas memaksudkan teks untuk menjadi cerita khas manusia (“seluruh bumi”),
bukan satu refleksi pada satu peristiwa tertentu. Oleh karena itu, kita dapat membaca teks
dari satu kepelbagaian konteks. Dari satu perspektif pembuangan, kota itu bisa mewakili
Yerusalem dan pembuangan, satu tema menonjol dalam bahan-bahan kenabian dari masa
itu (Yeh. 11: 16-17; 12:15; 20:34, 41; 34: 5-6, 12). Sedikit sekali kemungkinannya, teks
Kejadian ini dipandang sebagai kritik terhadap program pembangunan kerajaan di Israel atau
sebagai komentar negatif tentang sejarah orang-orang Babel, satu penilaian terhadap sikap
sombong dari negara-negara seperti itu di dunia. Namun, teks menawarkan bahwa ada
tanda-tanda proyek bangunan ini sebagai satu perusahaan kekaisaran; pada kenyataannya,
wacana dan motivasinya yang sangat demokratis, memperkuat pandangan bahwa soalnya di
sini adalah manusia pada umumnya, tidak dari lembaga atau bangsa tertentu.
Penggubah telah menstrukturkan narasi ini secara simetris, dimana situasi dari ay. 1-4
dibalik dalam ay. 6-9. Pidato langsung dari rencana rakyat dalam ay. 3-4 paralel dengan
rencana Allah dalam ay. 6-7 (perhatikan khususnya bahasa konsultatif “Marilah kita”).
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4.

7

5.

6.

Keputusan ilahi untuk melakukan penyelidikan yudisial (ay. 5) ada di antara pidato-pidato
tersebut; posisi tengah merupakan titik balik. Dalam pengelompokkan ayat (ay. 1-2, 8-9
perhatikan pembalikan “bahasa” dan “seluruh [semua] bumi”) menggambarkan situasi
manusia sebelum dan sesudah wacana dari ay. 3-7, dari manusia (ay. 1-2) dan perspektif
ilahi (ay. 8-9). Fakta bahwa Yang Ilahi dan manusia tidak berdiri dalam dialog dengan satu
sama lain merupakan salah satu unsur yang paling menyenangkan dalam teks ini (berbeda
dengan percakapan ilahi-manusia yang dimulai sekali lagi dengan Abraham). Struktur yang
hati-hati ini menunjukkan bahwa cerita Kejadian 11:1-9 tersebut tidak harus dibaca sebagai
satu campuran dari narasi yang awalnya berbeda.
11:1-4. Cerita ini menjelaskan “seluruh bumi” dari satu perspektif komunal (tidak ada
individu yang disebutkan), yang konsisten dengan penekanan pada keluarga (12:3). Semua
anggota komunitas ini, relatif sedikit jumlahnya, berbicara bahasa yang sama dan memiliki
satu kosa-kata umum. Mereka bermigrasi ke timur (13:11, atau di 2:8; atau dari, 4:16) dan
menetap di tanah Sinear (Babel; lihat 10:10). Ayat 8-9 mengkhususkan bahwa masyarakat
“seluruh bumi” ini bergerak dari satu tempat (sekarang disebut Babel), dan berbagai bangsa
yang berbicara bahasa yang berbeda (lihat 10: 5, 20, 31) muncul di “seluruh bumi.” Oleh
karena itu, narasi ini menggambarkan bagaimana asal masyarakat dan bagaimana mereka
berbicara berbagai bahasa (disamping ketidak-mungkinan sejarah).
Pembangunan kota dengan sebuah menara (ay. 3-5, dalam ay. 8 hanya kota disebutkan)
mencerminkan pengetahuan tentang metode-metode konstruksi Mesopotamia. Dengan tidak
adanya batu alam, orang membuat batu bata dari tanah liat yang dibakar; pembakaran
tersebut memberi daya tahan lebih besar. Teks ini juga tidak menawarkan alasan untuk
menganggap bahwa upaya pembangunan yang demikian merusak; sebenarnya kita mungkin
juga memikirkan kreativitas manusia dan imajinasi dalam mengembangkan bahan dan
proyek-proyek tersebut, namun tidak cukup beralasan di sini. Penggubah Kejadian 11:1-9
berfokus pada motivasi mereka, bukan bahwa mereka membangun atau apa yang mereka
membangun. Bagaimana pun, sifat yang tepat dari kegagalan mereka tetap sulit dipahami
menghasilkan berbagai formulasi ilmiah.
Upaya untuk mengamankan satu tempat yang disebut “rumah” tampak cukup alami,
bahkan tidak baru (lihat 4:17), dan para tukang tidak mengangkat isu-isu teologis yang
eksplisit. Bahkan menara itu juga mungkin tidak menjadi masalah, baik sebagai menara kota
yang berkubu (lihat Ul 1:28; 9:1; Hakim 9:46-47) atau menara kuil (ziggurat), satu bertanggatangga, satu bangunan berbentuk-gunung. Dalam budaya Babilonia, ziggurat disediakan
untuk komunikasi antara dunia dan sorga melalui perantara imam. Dasar menara itu di
bumi dan “puncaknya di langit” –satu deskripsi populer ziggurat. Ziggurat itu
merepresentasikan relasi tidak langsung antara langit dan bumi; dalam Kejadian 28:10-22,
Penggubah secara implisit menyalahkan ziggurat bagi jarak yang ciptakannya antara Allah
dan dunia. Dengan demikian, tampaknya tidak cukup untuk membawa teori-teori tentang
penyerbuan surga atau melanggar batas-batas garis ciptaan atau merebut tempat Tuhan.
Mungkin ada beberapa ejekan dalam praktek keagamaan Babel, tetapi ini tampaknya terlalu
spesifik untuk membentuk suatu masalah “seluruh bumi.” Selain itu, Babel muncul di akhir
cerita; sehingga ia tidak berdiri di pusat perhatian.
Tujuan dari “mencari nama” [mencari nama untuk diri sendiri] lebih bermasalah. Frasa
ini mungkin ingat terkenal sehubungan dengan yang masih harus dilakukan oleh raja-raja
yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan besar di Mesopotamia dan Israel, atau
upaya kepahlawanan lainnya (lihat 6:4). Ini mungkin menandakan upaya otonom untuk
mengamankan masa depan dengan usaha mereka sendiri, terutama mengingat penggunaan
sem (nama) di 12:2, di mana Allah adalah subjek. Nama yang mereka benar-benar terima –
meskipun bukan satu penghakiman ilahi– menjadi Babel (“kebingungan”), secara ironis
bersaksi bagi kesia-siaan usaha mereka. Proyek ini juga mungkin mengintimi satu pencarian
bagi jenis keabadian yang tersirat dalam satu nama terkenal (tetapi tidak dalam arti 3:22,
yang menyiratkan satu keabadian literal). Namun, Daud, misalnya, tidak dihakimi dalam
upaya-upaya yang seperti itu (2 Samuel 8:13; lihat juga 18:18); keinginan untuk satu
ketenaran, bahkan yang dihasilkan oleh diri sendiri, kelihatan tidak cukup tercela dalamnya
dan dari dirinya sendiri untuk kesempatan memperbesar respon Allah.
Kuncinya ada pada motivasi, “supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” Kegagalan
manusia yang sentral ini melekat pada tatanan moral yang lugas dalam berbicara (hukuman
sesuai kejahatan); itu sesuai tepat untuk penghakiman Allah (ay. 8-9). Pada dasarnya
kebanyakan orang takut apa yang akan dibawa oleh masa depan, ada satu kecemasan yang
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mendalam dan rasa tidak aman tentang apa yang ada di depan. Tidak ditemukan di sini
ketakutan akan manusia lain, tetapi mereka takut tidak mampu menjaga komunitas mereka
tetap utuh dalam menghadapi bahaya yang dirasakan akan datang ketika mereka terserak.
Hanya karena motivasi ini tujuan mereka membangun kota/menara dan membuat nama bagi
diri mereka sendiri menjadi bermasalah. Proyek-proyek bangunan merupakan upaya untuk
mengamankan masa depan mereka sendiri sebagai komunitas terpadu, terisolasi dari seluruh
dunia. Oleh karena itu, aksi mereka merupakan tantangan terhadap perintah ilahi untuk
memenuhi bumi (1:28, diperbaharui pada 9:1).
7. Motivasi ini mendorong pemusatan upaya yang sangat sempit hanya pada upaya manusiawi
dan pada saat yang sama beresiko. Ini berfokus pada diri sendiri dan mengisolasi manusia
dari dunia. Karena itu, ay. 5-9 Allah harus turun tangan!
Untuk melakukan ini Allah dikatakan, “turun.” Kata ini bisa ditafsirkan sebagai proyek
mereka tidak terlalu besar sampai ironisnya Allah harus turun dan memeriksa; tetapi juga
tindakan Allah “turun” (lihat Kel. 3:8) mendemostrasikan keterlibatan Allah yang mendalam
atas nama ciptaan.
8. Fokus respon Allah, bukan pada proyek mereka, tetapi pada kemungkinan-kemungkinan
yang akan terjadi dalam iklim persatuan (unity) dari manusia. Kesatuan masyarakat dengan
kekhawatiran isolasionis untuk mempertahankan diri bisa mempromosikan sejumlah proyek
yang akan menempatkan penciptaan dalam bahaya. Dosa-dosa mereka mengkonsentrasikan
energinya pada satu tugas yang mengancam ciptaan; bahkan upaya-upaya kreatif yang
terbaik pun dapat menumbangkan niat penciptaan Allah. Meskipun teks ini tidak meragukan
kota-kota, ia mengakui bahwa dosa dan potensi bencana menyertai kemajuan manusia
macam apa pun.
9. Sebagai tanggapan, Allah menghakimi, tetapi untuk kepentingan masa depan ciptaan,
“seluruh muka bumi” (ay. 8-9). Penghakiman Allah, meskipun menciptakan kesulitan,
memiliki
satu
tujuan
yang
secara
fundamental
adalah
anugerah.
Tindakan
mengacaubalaukan bahasa dan penyerakan membawa konsekuensi pencegah terhadap
setiap proyek yang serupa, yang bisa dilakukan oleh persatuan yang mementingkan diri
sendiri, pelestarian-diri sendiri; adalah mungkin bagi manusia untuk terlibat dalam prestasi
yang bahkan bisa lebih merusak diri mereka sendiri dan ciptaan Allah lainnya (Ayub 42:2-3).
Tindakan kemurahan Allah menempatkan batasan pada berbagai kemungkinan manusia
demi ciptaan-Nya (lihat 3:22; 6:3). Dengan demikian Allah mengcounter upaya mereka untuk
tetap menjadi komunitas terisolasi dengan bertindak sedemikian rupa, sehingga mereka tahu
bahwa ada pilihan lain selain mematuhi perintah dalam proyek pembangunan itu. Allah
melakukan ini dengan membuat bahasa mereka kacau sehingga mereka menyebar, mereka
tidak bisa lagi berkomunikasi, harus meninggalkan apa yang mereka lakukan, bergerak
terpisah dari satu sama lain, dan membangun komunitas bahasa yang terpisah.
10. Kekacau-balauan yang terjadi mengarah kepada penyerakan mereka (kebingungan,
Terjemahan Baru “mengacau-balaukan,” adalah satu-satunya cara yang dikutip sebagai
tindakan Allah) sehingga menjadi sarana untuk mencapai tujuan lain: pengisian dan merawat
bumi dalam pemenuhan perintah penciptaan. Allah, dengan demikian, mempromosikan
keragaman dengan mengorbankan segala bentuk kesatuan yang berusaha untuk
melestarikan dirinya dalam isolasi dari sisa penciptaan. Tindakan ilahi menghamburkan
sesuai persis dengan apa berusaha dicegah oleh manusia (ay. 4). Kata kerja Ibrani balal
(“bingung” ay. 7,9: Terjemahan Baru: tidak mengerti lagi, kacau-balau) dibentuk sebagai
permainan kata Babel (dalam bahasa Inggris itu akan mendekati “babble” “celoteh”). Nama
yang mereka perjuangkan bagi diri mereka sendiri menjadi satu nama bagi kebingungan dan
kekacau-balauan mereka.
Pokok-pokok Refleksi
1. Cerita ini memiliki satu perspektif universal (“seluruh bumi”), berbicara tentang apa yang
benar dari manusia pada umumnya; namun fungsi yang universalisme dalam konteks
masyarakat dapat diidentifikasi secara historis sangat banyak, dan itu sendiri berbicara
tentang Babel, membuatnya agak berbeda dari narasi purba lainnya. Kombinasi
universalistis/spesifik ini mungkin menunjukkan bahwa Kejadian 11:1-9 berfungsi sebagai
ilustrasi dari perkembangan-perkembangan yang khas dalam 10:1-32; sisi gelap dari
perkembangan antara bangsa di dunia ini dapat dikalikan tanpa batas. Dengan kata lain, apa
yang dijelaskan di sini mencirikan bangsa yang disebutkan dalam pasal sebelumnya.
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2. Ketegangan dalam teks ini melibatkan satu pandangan ambivalen tentang persatuan dan
keanekaragaman. Di satu sisi, penyebaran yang luas berkorelasi dengan niat penciptaan
Allah dalam memenuhi dan merawat bumi. Di sisi lain, penyerakan tersebut merupakan
penghakiman Allah. Seseorang harus membedakan antara penghakiman ilahi dan hukuman
dalam arti konvensional manapun. Allah mengevaluasi situasi manusia itu negatif, dan Ia
bergerak untuk memperbaikinya. Brueggemann mencatat bahwa kesatuan manusia adalah
satu realitas yang kompleks dalam teks ini. Biasanya, kita menganggap kesatuan dalam
komunitas manusia sebagai yang diinginkan dan selaras dengan tujuan Allah bagi ciptaanNya. Tetapi di sini, karena persatuan yang diinginkan dan dipromosikan berdiri di atas satu
pertentangan dengan kehendak ilahi untuk menyebarkan manusia ke seluruh dunia, maka
satu kesatuan yang berusaha mempertahankan diri tersebut ada harganya, yaitu penolakan
Allah. Ia harus menolak dan bertindak untuk mewujudkan rancangan-Nya bahwa manusia
“memenuhi bumi.”
3. Keragaman dalam satu persekutuan adalah anugerah Allah. Tetapi persekutuan yang
meliputi keprihatinan seluruh dunia dalam hidup bersama tanpa kekerasan, konflik,
monopoli, ekploitasi dan penindasan, juga selaras dengan tujuan Allah bagi dunia.
Keragaman tidak harus menghasilkan fragmentasi atau kesetiaan kepada Allah yang terbagi.
4. Kita bisa menemukan satu paralel kontemporer dengan cara gereja “mengisolasi” dirinya dari
dunia. Gereja, sekali pun, cukup sulit untuk mengambil resiko “bertualang” di dunia luar
tembok-tembok atau bilik-bilik yang dibangun. Syukur, GMIT terpanggil dalam cita-cita
menjadi gereja yang relevan bagi dunia (Bahasan Sub Tema SMS XLI). Apa karya konkritnya?
5. Pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 2, masing-masing orang
yang hadir mendengar Kabar Baik dalam bahasa ibu mereka. Karunia Roh menghasilkan
hiruk-pikuk bahasa, tetapi semua menerima Kabar Baik. Pemberian pendengaran yang baru
melampaui berbagai hambatan bahasa, tetapi pada saat yang sama mempertahankan
perbedaan yang dicerminkan oleh bahasa. Kesaksian Kisah 2 tidak serta-merta membatalkan
banyaknya bahasa, tetapi memungkinkan orang-orang yang berbicara berbagai bahasa untuk
mendengar dan memahami satu Injil untuk seluruh bumi. Orang-orang kemudian tersebar di
muka bumi (Kisah Para Rasul 8:1-4) untuk memberitakan Injil daripada kepentingannya
sendiri (Kisah Para Rasul 2:11). Berbicara bahasa yang berbeda mungkin lebih menyajikan
berkah dari kutukan, lebih merupakan hadiah daripada masalah.
6. Keutuhan gereja, pada akhirnya, diterima sebagai gift, hadiah, yang kita temukan dalam halhal yang tangible tidak berwujud atau berpusat pada kepentingan diri sendiri (self-interest).
Keutuhan akan ditempa paling berhasil jika dalam mendapatkannya kita melampaui jenis
kita sendiri (misalnya, bahasa dan budaya) atas nama dunia.
“Menara Babel” tidak lagi membingungkan, apa lagi kutuk! (AT)
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Bahan Kerangka Khobah
Minggu ke-4 sesudah Paskah
14 Mei 2017

MENARI DAN BERNYANYI
BAGI ALLAH
Keluaran 15:1-21

Pengantar
Bulan Mei ditetapkan oleh GMIT sebagai Bulan Bahasa dan Budaya. Sepanjang bulan ini, GMIT
bermaksud membangun pemahaman dan aksi iman bersama terkait bahasa dan budaya. Secara
khusus di minggu kedua Bulan Mei ini kita berkonsentrasi pada tema nyanyian dan tarian,
sesuai tema khotbah “Menyanyi dan Menari Bagi Allah”.
Dalam setiap budaya, suku-suku bangsa mengembangkan seni tari dan musik serta lagu
mereka. Dalam kehidupan budaya, musik, nyanyian, dan tarian itu memiliki fungsi individu
maupun sosial, serta religius/keagamaan. Musik dan tarian bisa menjadi makanan bagi jiwa,
menjadi unsur penting yang membentuk mental manusia. Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa mendengarkan dan memainkan musik turut membentuk kecerdasan anak. Mendidik
anak-anak untuk mampu memainkan paling kurang satu alat musik merupakan hal penting
untuk mendukung perkembangan otak dan jiwa mereka, serta merupakan investasi penting
untuk masa depan mereka. Nyanyian orang tua bisa meneduhkan bayi yang rewel. Dengan
bernyanyi dan menari, seseorang juga dapat merawat jiwanya yang guncang oleh berbagai
pengalaman yang menyedihkan dan menyakitkan.
Namun nyanyian, musik, dan tarian tidak hanya memiliki fungsi individu untuk kesehatan
tubuh dan jiwa. Musik, nyanyian, dan tarian juga memiliki fungsi sosial dalam relasi antar
individu dan kelompok. Musik, nyanyian, dan tarian bisa mengekspresikan rasa hormat, kasih,
sayang, cinta dan kemesraan, serta penghargaan, namun bisa juga menampilkan rasa marah,
kekecewaan, kebencian, dan permusuhan kepada yang lain.
Lebih dari itu musik, nyanyian, dan tarian juga berfungsi untuk mengekspresikan rasa bakti
kepada Pencipta dan Pemelihara Hidup. Keluhan atas penderitaan, sakit penyakit dan musibah,
maupun syukur atas karya keselamatan dapat diekspresikan dalam musik, nyanyian, dan tarian
kepada Allah. Kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama menjadi contoh bagaimana seni menjadi alat
memuji dan menyembah Allah, serta untuk mengeskpresikan berbagai kata hati manusia kepada
Sang Pemelihara Hidup itu.
Khusus terkait tarian, di sepanjang sejarah gereja, terdapat keragaman pandangan terhadap
pemanfaatan tarian dalam pelayanan gereja. Jika nyanyian menjadi bagian tak terpisahkan dari
ibadah-ibadah Kristen, tidak demikian halnya dengan tarian. Ada ketegangan antara kelompok
yang menerima dan menolak jemaat menari dalam kebaktian. Alasan yang paling sering
dikemukan adalah bahaya erotisme dan sinkretisme yang dapat ditimbulkan oleh pemanfaatan
tarian dalam gereja. Dikhawatirkan bahwa keterbukaan terhadap tarian akan menimbulkan
nafsu birahi dan menghidupkan kembali praktik kekafiran. Demikian halnya dengan
pemanfaatan alat-alat musik tradisional dalam kebaktian: bolehkah nyanyian-nyanyian dalam
kebaktian kita diiringi oleh musik tradisional dari Tanah Timor, Rote, dan Sabu? Bolehkah kita
memakai seruling, gong, tambur, dan berbagai alat musik tradisional lainnya? Apa tugas iman
gereja terkait seni tari, nyanyian, dan alat-alat musik?
Tafsir Teks
Teks kita hari ini berkisah tentang ungkapan syukur umat Israel kepada Allah yang
menyelamatkan mereka dari sebuah ancaman yang sangat serius. Setelah bangsa Israel dibawa
keluar dari Mesir oleh Allah sendiri melalui pimpinan Musa dan Harun, Raja Firaun merasa
menyesal melepaskan bangsa itu. Itu sebabnya bersama pasukannya Firaun mengejar bangsa
Israel dengan maksud membawa mereka kembali ke dalam perbudakan di Mesir. Di tengah
ancaman kejaran Firaun dan pasukannya di belakang mereka, dan laut Teberau yang terbentang
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di depan mereka, bangsa itu sungguh-sungguh terjepit. Kalau mereka diam di tempat, mereka
akan dihabisi oleh Firaun dan tentaranya. Jika mereka lari ke depan, mereka berhadapan
dengan laut yang akan menelan mereka. Dalam situasi di mana mereka tak punya pilihan sama
sekali, Tuhan bertindak luar biasa: umat itu dilepaskan dengan cara yang tidak dapat diduga
oleh pikiran manusia. Laut terbelah di hadapan mereka sehingga mereka berjalan lewat, dan
ketika Firaun dan pasukannya masuk ke dalamnya, justeru raja yang berkuasa serta
pasukannya itu tertutup oleh laut Teberau dan menjadi musnah.
Pengalaman itu membuat mereka menjadi takut dan gentar kepada Tuhan. Mereka belajar untuk
mengerti bahwa Allah dan karya penyelamatan itu dahsyat. Karya-Nya tak sebanding dengan
karya manusia. Pengalaman itu juga membuat mereka belajar sungguh-sungguh
mempercayakan diri pada Tuhan dan hamba Tuhan, Musa. Siapakah Tuhan seperti Tuhan
mereka? Tak ada yang setara dengan kasih dan kuasa-Nya.
Lebih dari pada itu, pengalaman iman yang luar biasa yang mereka alami itu membuat mereka
bernyanyi bagi Tuhan (ay. 1). Lagu ini adalah lagu yang paling pertama muncul dalam Alkitab.
Ini adalah sebuah lagu yang kudus, untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Nama-Nya,
dan hanya untuk memuliakan Tuhan, dan bukan manusia, siapapun dia. Manusia dalam segala
kelemahannya tak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, namun Allah sendiri bertindak
untuk menolong mereka yang lemah. Anugerah-Nya adalah kekuatan mereka.
Isi nyanyian itu benar-benar lahir dari pengalaman mereka yang riil: mereka mengagungkan
Tuhan, Ia tinggi luhur, Ia bertindak menghukum penguasa yang lalim. Dia membela orang-orang
lemah dan terancam. Dan sebab itu, umat-Nya yang terluput itu memuji dan mengagungkan Dia.
Dalam nyanyian itu mereka juga mengagungkan Dia sebagai penguasa atas alam. Mereka sendiri
melihat bahwa angin dan laut tunduk pada perintah-Nya. Sungguh Ia Allah yang dahsyat.
Bahkan laut pun mengenal suara-Nya dan mengikuti apa yang Ia katakan.
Dalam nyanyian itu mereka juga berefleksi bahwa pengalaman iman itu tidak saja menjadi
pengalaman khusus bangsa Israel bersama Tuhan. Bangsa-bangsa di sekitar mereka juga belajar
mengenal kemahakuasaan Tuhan melalui peristiwa hebat itu: orang Edom dan orang Kanaan
yang mendengar apa yang terjadi di Laut Teberau menjadi gempar dan gemetar, mereka menjadi
ngeri dan takut, mereka dibuat tak berdaya sehingga tak dapat menyerang bangsa itu (mereka
menjadi kaku seperti batu) (ayat 14-16).
Miriam, saudari perempuan Musa dan Harun, beserta kaum perempuan bangsa Israel lainnya,
lalu merasa nyanyian saja tidak cukup. Ia lalu mengambil rebana, menabuhnya dan menari serta
menyanyi bagi Tuhan. Untuk menyukuri peristiwa besar itu, segenap kaum itu menyatu dalam
musik, tarian dan nyanyian untuk kemuliaan Tuhan. Ini cukup mengagumkan bahwa meskipun
baru saja lepas dari penindasan, namun bangsa ini tetap mengembangkan kesenian mereka. Ini
memberi indikasi bahwa dalam situasi tertindas di Mesir, bangsa Israel tetap mengembangkan
kesenian: nyanyian, tarian, dan permainan musik. Itu sebabnya ketika mereka mengalami karya
pembebasan Allah yang menyelamatkan mereka, dengan spontan mereka dapat
mengekspresikan syukur itu dengan lagu, tarian, dan musik mereka.
Tarian dalam budaya Timur, termasuk di Israel memang merupakan bahasa keagamaan. Tidak
hanya dengan nyanyian dan musik, umat menyembah Allah, tetapi juga dengan tarian. Misalnya
Daud dan rakyatnya menari di hadapan Tuhan diringi lagu dan alat-alat musik saat mereka
memindahkan tabut Allah ke Yerusalem (2 Samuel 6:5).
Tampilnya Miriam, yang dalam teks ini disebut sebagai nabiah, juga menunjukkan peran
kepemimpinan perempuan baik secara sosial maupun secara religius. Miriam menjadi bukti
bahwa dunia Perjanjian Lama mengakui peran perempuan sebagai pemimpin masyarakat,
maupun pemimpin umat beriman. Kita belajar pula bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki
juga menjadi agen budaya, baik dalam menulis syair, membuat lagu, memainkan alat musik, dan
menari. Hal yang sama dapat kita lihat saat Debora menciptakan lagu dan menyanyi setelah
kemenangan bangsanya (Hakim-hakim 5), serta Hana yang mengubah lagu pujian kepada Tuhan
setelah kerinduannya melahirkan anak dijawab oleh Tuhan (I Sam. 2:1-10; band. Nyanyian
pujian Maria dalam Lukas 1:46-55).

Aplikasi
Budaya manusia merupakan anugerah Allah. Melalui akal budi yang Tuhan Allah karuniakan,
manusia mengembangkan berbagai bentuk seni dan budaya. Bahkan dapat kita katakan bahwa

12

melalui budaya kita dapat menemukan hikmat Allah kepada manusia. Berbagai rupa budaya,
termasuk seni musik dan tarian, mencerminkan kemuliaan Allah yang memberi rasa dan karsa
kepada manusia untuk mengembangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Budaya, karena
itu, menjadi alat yang memelihara persatuan dan kerukunan, serta rasa hormat kepada Yang
Ilahi. Namun pada saat yang sama, karena keberdosaan manusia, nyanyian dan tarian juga bisa
menjadi alat yang memisahkan manusia dengan sesamanya, maupun memisahkan manusia
dengan Allah Pencipta.
Gereja memiliki tugas untuk mengembangkan budaya yang luhur, serta mengkritisi praktikpraktik budaya, termasuk dalam bentuk seni tari, musik, dan instrumen yang dapat memecah
belah persatuan, serta menghina Allah. Selain mempelajari alat-alat musik dan tarian modern,
gereja memiliki tugas untuk mendorong jemaat mempelajari dan melestarikan nyanyian, tarian,
dan musik tradisional, serta mengembangkannya untuk memuliakan Allah.
Dalam konteks masa kini, banyak kali masyarakat dalam budaya-budaya lokal cenderung tidak
lagi mencintai budaya daerah mereka, karena terkesima dengan budaya global yang dianggap
lebih modern. Kita hidup dalam zaman di mana orang dari berbagai latar belakang budaya hidup
bersama dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pelajaran Alkitab di minggu kedua
bulan bahasa dan budaya ini mengajarkan kita untuk menghargai keragaman alat musik,
lagu/nyanyian, dan tari-tarian dalam komunitas kita untuk mempererat persekutuan serta
untuk memuliakan kebesaran Tuhan dan karyaNya yang menyelamatkan kita. (MLYK)
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Bahan Kerangka Khobah
Minggu ke-5 sesudah Paskah
21 Mei 2017

BERMUSIK BAGI ALLAH
Mazmur 33:1-9

Pengantar
“Christianity is a singing religion.” Kekristenan adalah agama yang bernyanyi. Ungkapan ini ingin
menyatakan betapa besarnya peran musik dalam hidup beriman kita. Dalam ibadah, dalam
hampir semua bagian Kebaktian Minggu, melibatkan unsur musik, baik vokal maupun
instrumental. Oleh sebab itu, musik ibadah perlu dikelola secara serius. Kita bersyukur bahwa
kesadaran tentang perlunya memberi perhatian khusus terhadap musik ibadah semakin
meningkat dewasa ini.
Musik ibadah telah ada sejak dahulu. Alkitab menceritakan bahwa Musa dan bangsa Israel
menyanyikan lagu kemenangan atas Mesir (Kel. 15:1-21); dan menyanyikan lagu syukur atas air
yang diberikan Tuhan (Bil. 21:17). Dalam dua peristiwa itu semua orang ikut serta merayakan
karya besar Tuhan.
Musik ibadah dikembangkan lebih jauh pada masa Raja Daud. Ia bukan saja mengangkat para
ahli musik Lewi sebagai petugas resmi dalam memimpin nyanyian di setiap ibadah, tetapi juga
mengembangkan cara bernyanyi responsoris (berbalas-balasan antara pemimpin dan umat) serta
antifonal (berbalasan antara dua Paduan Suara di kiri dan kanan).
Mazmur 33 merupakan bagian peratama dari Kitab Mazmur (1-41). Mazmur ini adalah mazmur
pujian. Ada kemungkinan bahwa Daudlah pengarangnya, namun itu tidak disebutkan di sini,
karena Allah ingin agar kita memandang jauh melampaui para penulis Kitab Suci, menuju pada
Roh penuh berkat itu, yang menggerakkan dan membimbing mereka.
Catatan Tafsiran
Sang pemazmur, dalam mazmur ini:
1. Mengajak orang-orang benar untuk memuji Allah (ay. 1-3).
2. Memperlengkapi kita dengan pokok-pokok pujian. Kita harus memuji Allah:
a. Atas keadilan, kebaikan, dan kebenaran-Nya, yang tampak dalam firman-Nya dan dalam
segala pekerjaan-Nya (ay. 4-5).
b. Atas kuasa-Nya yang tampak dalam karya penciptaan (ay. 6-9).
c. Atas kedaulatan pemeliharaan-Nya dalam memerintah dunia (ay. 10-11) dan lagi (ay. 1317).
d. Atas anugerah khusus yang disediakan-Nya bagi umat pilihan-Nya sendiri, yang mendorong
mereka untuk percaya kepada-Nya (ay. 12), dan lagi (ay. 18-22).
Kita tidak perlu bingung lagi dalam memikirkan pokok-pokok apa yang layak kita renungkan
saat menyanyikan mazmur ini, karena di dalamnya sudah terungkap dengan begitu wajar segala
perasaan saleh dari sebuah jiwa yang mengabdi kepada Allah.
Ada tiga hal yang diungkapkan sang pemazmur dalam Mazmur 33:1-9:
Pertama, keinginan besar yang dimilikinya agar Allah dipuji. Ia tidak berpikir bahwa ia sendiri
sudah melakukannya dengan begitu baik, namun ia ingin agar orang lain juga dapat ikut memuji
Allah. Semakin banyak orang, semakin baik pujian yang dinaikkan dalam kebersamaan ini: lebih
terasa seperti di sorga.
1. Sukacita yang kudus merupakan inti dan jiwa dari puji-pujian, dan inilah yang ditekankan di
sini kepada semua orang baik (ay. 1): Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam
TUHAN! Dengan perkataan itulah mazmur sebelumnya ditutup, dan dengan perkataan itu
pula mazmur ini dimulai. Sebab semua tindak ibadah kita harus dimulai dan juga diakhiri
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dengan kepuasan hati yang kudus dan kemenangan di dalam Allah sebagai Yang Terbaik dari
segala yang ada dan Yang Terbaik dari semua sahabat.
2. Puji-pujian syukur merupakan nafas dan bahasa dari sukacita yang kudus, dan hal ini
pulalah yang diminta dari kita di sini (ay. 2): “Bersyukurlah kepada TUHAN, berkata-katalah
yang baik tentang Dia, dan berikanlah kepada Dia kemuliaan nama-Nya.”
3. Nyanyian-nyanyian rohani merupakan ungkapan yang tepat untuk menaikkan pujian syukur.
Nyanyian-nyanyian seperti itulah yang dimintakan dari kita di sini (ay. 3): “Nyanyikanlah
bagi-Nya nyanyian baru, nyanyian terbaik yang engkau miliki, bukan nyanyian yang sudah
lama dan usang karena sering dinyanyikan, melainkan nyanyian yang, karena baru, sangat
mungkin menyentuh perasaan. Nyanyian baru bagi kemurahan yang baru dan pada setiap
kesempatan yang baru, bagi segala belas kasihan yang selalu baru setiap pagi.” Pada waktu
itu musik digunakan, sesuai dengan ketentuan Daud, untuk mengiringi nyanyian-nyanyian di
Bait Allah, supaya bisa dinyanyikan dengan lebih baik. Dan itu juga diminta di sini (ay. 2):
Bermazmurlah bagi-Nya dengan gambus. Di sini ada,
a. Aturan yang baik bagi kewajiban bernyanyi ini: “Bernyanyilah baik-baik, dan dengan
sorak-sorai. Biarlah kepala dan hatimu bersatu bersamanya. Biarlah nyanyian itu
dilagukan dengan akal budi dan kepala yang jernih, dengan penuh perasaan dan hati yang
penuh kehangatan.”
b. Alasan yang baik bagi kewajiban bernyanyi ini: Sebab memuji-muji itu layak bagi orangorang jujur. Memuji itu sangat menyenangkan Allah (pakaian puji-pujian banyak
menambah keindahan yang dikaruniakan Allah kepada umat-Nya), dan merupakan
perhiasan yang sangat indah bagi pengakuan iman kita. Sepantasnyalah bagi orang-orang
jujur untuk memberi kehormatan kepada-Nya, karena Ia telah mengaruniakan mereka
dengan begitu banyak kehormatan. Orang-orang jujur memuji Allah dengan cara yang
indah, sebab mereka memuji-Nya dengan hati mereka, yakni dengan segenap kemuliaan
yang ada pada mereka. Sedangkan pujian orang-orang munafik itu janggal dan tidak indah,
seperti amsal di mulut orang bebal (Ams. 26:7).
Kedua, pikiran-pikiran luhur yang dimilikinya tentang Allah dan tentang kesempurnaan-Nya
yang tiada terhingga (ay. 4-5). Allah menyatakan diri-Nya kepada kita,
1. Dalam firman-Nya, yang di sini dipahami sebagai seluruh pewahyuan ilahi, segala sesuatu
yang telah dikatakan Allah kepada anak-anak manusia berulang kali dan dalam pelbagai cara,
dan semuanya itu benar adanya, tidak ada kekeliruan apa pun di dalamnya. Perintahperintah-Nya benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan dan pengetahuan kekal akan
kebaikan dan kejahatan. Semua janji-Nya bijak dan baik, dan pasti terpenuhi. Tidak ada
kejahatan dalam ancaman-ancaman-Nya, malah sebaliknya, semuanya dirancang demi
kebaikan kita, untuk mencegah kita dari kejahatan. Firman Allah itu benar, dan oleh sebab
itu segala penyimpangan kita darinya adalah perbuatan salah. Jadi, kita berada di pihak yang
benar bila kita sependapat dengan firman-Nya.
2. Dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya, dan semua itu dilakukan di dalam kebenaran, semuanya
sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan-Nya, yang disebut sebagai Kitab Kebenaran
(Dan. 10:21). Salinan-salinan dalam semua pekerjaan Allah benar-benar sesuai dengan
rencana aslinya yang agung, dengan rencana yang tersusun dalam Akal Budi yang Kekal, dan
tidak berbeda setitik pun. Allah menampakkan dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya,
a. Bahwa Dia adalah Allah yang berkeadilan teguh: Ia senang kepada keadilan dan hukum.
Hanya ada keadilan semata dalam hukuman yang dijatuhkan-Nya, dan hukum dalam
pelaksanaannya. Dia tidak pernah dan juga tidak dapat berbuat salah terhadap makhlukmakhluk ciptaan-Nya, melainkan selalu siap untuk mengadakan pembalasan bagi orangorang yang ditindas, dan melakukannya dengan senang hati. Ia senang dengan orang-orang
yang adil. Dia sendiri adalah Tuhan yang adil, dan karena itu mencintai keadilan.
b. Bahwa Dia adalah Allah dengan kemurahan yang tiada habisnya: bumi penuh dengan
kasih setia TUHAN, yaitu penuh dengan bukti-bukti dan contoh-contoh kasih setia-Nya.
Pengaruh-pengaruh baik yang diterima bumi dari atas, dan buah-buah yang karena
pengaruh itu mampu dihasilkannya, persediaan yang dibuat bagi manusia maupun
binatang, dan berkat-berkat umum yang dengannya segala bangsa di bumi diberkati,
dengan jelas menyatakan bahwa bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Setiap bagian bumi
tanpa kecuali, termasuk bagian yang paling gelap, paling dingin, paling panas, dan padang
gurun yang paling kering sekalipun. Sungguh sayang bahwa bumi ini, yang sedemikian
penuh dengan kasih setia-Nya itu, malah begitu kosong dengan puji-pujian untuk-Nya.
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Dari antara banyak orang yang hidup dari kemurahan-Nya, hanya sedikit sekali yang hidup
bagi kemuliaan-Nya!
Ketiga, keyakinan yang dimilikinya akan kekuatan Allah yang Mahakuasa, kekuatan yang
terbukti dalam penciptaan dunia ini. Kita “percaya akan Allah,” dan karena itu kita memuji-Nya
sebagai “Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi,” demikianlah kita di sini diajar untuk
memuji-Nya.
Perhatikanlah:
1. Bagaimana Allah menciptakan dunia dan mengadakan segala sesuatu.
a. Dengan betapa mudahnya: Segala sesuatu diciptakan oleh firman TUHAN dan oleh nafas
dari mulut-Nya. Kristus adalah Sang Firman, Roh adalah nafas-Nya. Demikianlah, Allah
Bapa menciptakan dunia, sebagaimana Dia mengaturnya dan menebusnya, dengan AnakNya dan Roh-Nya. Dia berfirman, dan Dia memberi perintah (ay. 9), dan itu saja cukup.
Tidak ada yang diperlukan lagi. Bagi manusia, berkata-kata dan berbuat adalah dua hal
yang berbeda, namun tidak demikian bagi Allah. Sebagaimana dunia diciptakan dengan
Firman dan Roh Allah, demikian pula halnya dengan manusia, dunia yang kecil itu. Allah
berfirman, “Baiklah Kita menjadikan manusia,” lalu Dia mengembuskan nafas hidup ke
dalam manusia itu. Dengan Firman dan Roh jemaat didirikan, dunia yang baru itu, dan
anugerah bekerja di dalam jiwa, manusia yang baru itu, ciptaan yang baru itu. Jadi apa
lagi yang tidak mampu dilakukan oleh kuasa itu, yang hanya dengan sepatah kata saja
sebuah dunia diciptakan!
b. Betapa berhasilnya penciptaan itu: Maka semuanya ada. Apa yang dilakukan Allah
dilakukan-Nya dengan berhasil. Ia menjadikannya, maka semuanya ada. Segala sesuatu
yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya (Pkh. 3:14). Berdasarkan perintah
untuk tetap ada itulah, maka segala sesuatu ada sampai sekarang menurut hukumhukum-Nya ( 119:91).
2. Apa yang diciptakan-Nya. Dia menciptakan segala sesuatu, namun ada perhatian khusus
yang diberikan di sini,
a. Tentang langit dan segala tentaranya (ay. 6). Langit yang terlihat, beserta matahari,
bulan, dan bintang, yakni segala tentaranya.
b. Tentang air, dan segala kekayaannya (ay. 7). Bumi pertama-tama tertutup oleh air, dan,
karena lebih berat, tentu saja akan merosot dan tenggelam di bawahnya. Namun, untuk
menunjukkan dari sejak semula bahwa Allah alam semesta ini tidak terikat dengan caracara alam yang biasa dan pekerjaan-pekerjaan kuasa-Nya yang biasa, maka dengan
sepatah kata Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, supaya tanah yang
kering bisa tampak. Namun demikian, Ia tidak membiarkan air laut itu tetap dalam
bendungan, tetapi menaruh samudera raya ke dalam wadah. Bukan hanya di tanah datar
di mana lautan terbaring seperti di tempat tidur, dan yang di dalamnya lautan itu terkunci
oleh pasir di pantai seperti di dalam wadah, melainkan juga dalam goa-goa besar di dalam
tanah, di mana lautan tersembunyi dari mata semua yang hidup, namun dijaga seperti di
dalam wadah untuk hari yang besar itu, ketika terbelah segala mata air samudera raya
yang dahsyat. Dan ia masih ditaruh di sana di wadah itu, dan kegunaannya hanya
diketahui oleh Sang Tuan rumah yang agung.
3. Apa gunanya semua ini diberitahukan (ay. 8): Biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN,
dan gentar terhadap Dia. Biarlah semua anak manusia menyembah Dia dan memberikan
kemuliaan kepada-Nya (90:5-6). Injil yang kekal menjadikan hal ini sebagai alasan mengapa
kita harus menyembah Allah, yaitu karena Dia telah menjadikan langit, bumi, dan laut (Why.
14:6-7). Marilah kita semua takut akan Dia, yaitu, merasa ngeri terhadap murka dan
ketidakberkenanan-Nya, dan takut untuk menjadikan Dia musuh dan berdiri menentang Dia.
Janganlah sekali-kali kita membuat Dia marah, sebab Dia yang mempunyai kuasa seperti itu
tidak diragukan lagi pasti memiliki segala kuasa di tangan-Nya. Sungguh berbahaya jika kita
berperang melawan Dia yang memiliki segenap pasukan langit sebagai tentara-tentara-Nya,
dan dalamnya lautan sebagai gudang senjata-Nya. Oleh sebab itu, bijaklah kita bila ingin
mencari tahu syarat-syarat perdamaian saja (Yer. 5:22).
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Aplikasi
1.

Semua orang dapat memuji Tuhan, termasuk semua orang Kristen. Tetapi pemazmur di sini
mengajak orang-orang benar dalam Tuhan untuk bersorak-sorai dan yang layak memujimuji Tuhan itu adalah orang-orang jujur. Ini kualifikasi yang benar dari orang yang memuji
Tuhan, yaitu benar dalam Tuhan dan jujur. Apakah sebagai umat yang beribadah kita sudah
memuji Tuhan dengan kualifikasi itu?

2.

Alat musik yang dipakai dan pemusik yang berperan untuk mengiringi nyanyian jemaat
haruslah sebagai bagian dari ungkapan syukur kepada Tuhan. Ini yang menjadi motivasinya,
dan bukan hanya sekedar menunjukkan keterampilannya memainkan alat musik. Jenis alat
musik yang digunakan dalam ibadah tidak saja organ atau kibor, tetapi bisa dikembangkan
dengan jenis alat-alat musik lainnya, seperti biola, suling, saxofon, dll, termasuk
menggunakan alat-alat musik tradisional, seperti gong, sasandu, dll sehingga bunyi musik
itu juga mendukung suasana ibadah yang khusuk, meriah dan agung. Begitu juga perhatian
kita untuk meningkatkan keterampilan memainkan alat musik. Harus ada program khusus
dari Majelis Jemaat untuk mengadakannya, dan tidak bisa hanya upaya dari pribadi-pribadi
umat secara sukarela.

3.

“Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru”. Kita patut memberikan nyanyian terbaik yang
kita miliki, bukan nyanyian yang sudah lama dan usang karena sering dinyanyikan, atau
lebih tepat yang dikuasai saja, melainkan nyanyian yang, karena baru, sangat mungkin
menyentuh perasaan. Nyanyian baru bagi kemurahan yang baru dan pada setiap
kesempatan yang baru, bagi segala belas kasihan yang selalu baru setiap pagi. Nyanyian
yang baru dalam konteks kita sekarang dapat dipahami dalam beberapa bentuk. Pertama,
melatih lagu-lagu yang baru pernah dinyanyikan, meskipun sudah ada lama dalam buku
nyanyian, seperti dalam Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat, Nyanyikanlah Nyanyian
Baru, Sit Knino, atau buku nyanyian lainnya. Kedua, menyanyikan lagu-lagu baru yang
diciptakan sesuai kebutuhan ibadah, baik diciptakan sendiri dalam jemaat yang
bersangkutan maupun dari luar jemaat. Ketiga, menyanyikan Mazmur dari buku Mazmur
terbitan BPK Gunung Mulia, Yamuger dan GKI, atau bisa juga yang diciptakan sendiri,
sehingga Mazmur tidak hanya dibacakan seperti biasanya. Mazmur yang dinyanyikan adalah
tradisi Sinagoge yang diambil alih oleh Gereja Perdana dan dilanjutkan pada masa Reformasi
oleh Johanes Calvin. Keempat, menyanyikan Nyanyian Hasil Lokakarya GMIT yang ada
dalam buku lagu Jadi Saksi-Mu, Ayun Langkahmu, Tebarkan Puatmu dan Wartakan Damai.
Kelima, dapat juga menggunakan lagu pop rohani yang cocok dengan kebutuhan ibadah.

4.

Pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan atas keadilan, kebaikan, dan kebenaran-Nya,
yang tampak dalam firman-Nya dan dalam segala pekerjaan-Nya serta atas kuasa-Nya yang
tampak dalam karya penciptaan. (JERT)
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Bahan Kerangka Khobah
Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga
Kamis, 25 Mei 2017

BAHASA SEBAGAI ALAT
KESAKSIAN
Kisah Para Rasul 1:1-11

Pendahuluan
Perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di tahun ini pada bulan Mei, yang mana bulan
Mei juga adalah bulan Bahasa dan Budaya dalam lingkup Gereja Masehi Injili di Timor. Melalui
bacaan Kisah Para Rasul 1:1-11 kita akan semakin diingatkan bahwa gereja, sebagaimana
murid-murid Tuhan dipanggil untuk bersaksi Injil Tuhan dan bahasa adalah alat agar kesaksian
dapat diterima dan dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya
II. Uraian Singkat
Kitab Kisah Para Rasul merupakan satu-satunya kitab Sejarah dalam Perjanjian Baru. Kitab
Kisah Para Rasul mencatat sejarah lahirnya Gereja dan upaya Pekabaran Injil kristus ke berbagai
kota dan pulau oleh para Rasul, khusudan snya Paulus dan Petrus. Mereka tercatat menghadapi
banyak tentangan dan persoalan dalam mengabarkan Injil di kota-kota dan pulau-pulau Asia
Kecil.
Diyakini Kitab ini ditulis oleh Lukas, yang adalah penulis Injil Lukas, sekitar tahun 70-80M,
diawali dengan saat-saat perjumpaan terakhir Yesus dan murid-murid-Nya dalam suatu
percakapan menjelang Kenaikan Yesus ke sorga. Memang di akhir Injil Lukas, Lukas juga
menceritakan tentang saat-saat terakhir Yesus dengan murid-murid. Kitab ini diawali dengan
sapaan kepada Teofilus, sebagaimana juga dalam Injil Lukas, tampak adanya kedekatan antara
Teofilus dan Lukas (Lukas 1:1).
Catatan Tafsiran
Ayat 1-5
Merupakan pengantar untuk memasuki kisah Yesus terangkat ke sorga. Sekalipun pada
penutupan Injil Lukas, sudah ada kisah singkat Yesus terangkat ke Sorga. Luka dalam Kisah
Para Rasul menceritakan lebih panjang tentang Yesus terangkat ke sorga. Ayat 2 menyatakan
bahwa Yesus sendirilah yang telah memanggil dan memilih ke 12 murid ini (eklegomai) Kata
yang sama dipakai pada pemilihan murid pengganti Yudas (ayat 12) dan kisah pemanggilan dan
pemilihan Paulus (22:14-15). Kata ini mau menekankan bahwa Yesus sendirilah dengan
otoritasnya yang telah memilih mereka, mereka bukan dipilih oleh karena kehendak manusia
lain.
Dalam bagian ini juga tampak bahwa Lukas menegaskan bahwa Yesus setelah bangkit beberapa
kali menampakkan diri, 40 hari, kepada murid-murid-Nya membuat mujizat. Yesus
membuktikan bahwa Ia hidup dan berkata-kata tentang Kerajaan Allah. Seolah masa 40 hari
adalah masa persiapan bagi para murid untuk kelak menjadi saksi-saksi Kristus. Yesuspun
meminta mereka untuk tetap di tinggal di Yerusalem sampai mereka kelak menerima roh Kudus
yang dijanjikan. Kelak Roh Kudus jugalah yang akan menolong para murid untuk mengabarkan
Injil Yesus Kristus.
Ayat 6-8
Dalam benak para murid bahwa Yesuslah yang diharapkan untuk membawa pemulihan bangsa
Israel yang sekian lama (sejak 70 SM) dikuasai oleh Bangsa Romawi. Mereka berharap bahwa
Yesus akan memimpin suatu ‟revolusi‟ menggulingkan Romawi dan membawa kembali kemuliaan
kerajaan Israel (yang sudah hilang ratusan tahun lamanya). Jawaban Yesus sebenarnya tidak
sesuai dengan pertanyaan mereka, mereka bertanya “maukah Engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi Israel?” Tetapi Yesus menjawab dalam hal waktu “engkau tidak perlu
mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya”.
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Bagi Yesus yang terpenting bukanlah siapa yang akan membawa pemulihan, atau kapan waktu
pemulihan itu karena bagi Yesus yang terpenting sekarang adalah kesiapan para murid untuk
menerima kuasa dalam Roh Kudus yang akan memampukan mereka menjadi saksi bagi Yesus.
Mereka akan menjadi saksi di Yerusaelm, Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus
menunjuk dari kota terdekat (Yerusalem) lalu ke seluruh Yudea (propinsi) lalu Samaria dan pada
akhirnya sampai ke ujung bumi. Dengan Perintaah ini Yesus juga hendak merobohkan temboktebok sekat permusuhan dan kesukuan. Orang Samaria adalah kelompok masyarakat yang
dimusuhi oleh orang-orang Yahudi di jaman Tuhan Yesus. Beberapa perumpamaan dan ajaran
Tuhan mengenai permusuhan ini, (Yohanes 4: Perempuan Samaria, Lukas 15 Orang Kusta yang
berterima kasih, Orang Samaria Yang MurahHati). Tuhan mengajarkan bahwa orang Samaria
bisa lebih mengasihi sesama dan tidak ada lagi tembok permusuhan. Sehingga juga dalam
perintah mengabarkan Injil murid-murid diminta untuk menjadi saksi di Samaria, bahkan
sampai ke ujung bumi. Ujung bumi tidaklah menunjuk pada lokasi tertentu, dimanakah ujung
bumi itu. Kata ujung bumi menunjuk ke seluruh bumi, seluruh tempat yang berbeda budaya,
bahasa, suku dan agama, kepada semua umat manusia, Injil itu harus disaksikan.
Ayat 9-11
Setelah memberi pesan dan perintah kepada murid-murid-Nya, maka tampaklah Yesus terangkat
disaksikan oleh-oleh murid-murid-Nya. Jika Elia „terangkat‟ dengan kereta api, maka Yesus
terangkat dengan awan-awan. Murid-murid sungguh menjadi saksi peristiwa ini, mereka sendiri
melihat bagaimana Yesus terangkat. Karena begitu terharunya, sehingga mereka tertegun dan
terdiam menyaksikan peristiwa besar ini. Maka malaikat Tuhan hadir untuk mengingatkan
bahwa mereka tidak boleh hanya tertegun dan terdiam tapi harus kembali ke Yerusalem dan
menjadi saksi Yesus, sampai Dia kembali.
Pokok-Pokok Pikiran Khotbah
Tema renungan ini ialah bahasa sebagai alat kesaksian. Ketika Yesus meminta para
murid menjadi saksi-Nya ke Yerusalem, Yudea dan ujung bumi. Kesksian para murid tentang
Injil (kabar baik) itu harus dipahami oleh para pendengar. Bahasa menjadi salah satu media yang
menentukan keberhasilan pelayanan dan kesaksian murid-murid Tuhan dalam menjalankan
amanat Tuhan. Bahasa menjadi media dalam kesaksian sejak gereja mula-mula sampai gereja di
saat. Dari gereja mula-mula di Yerusalem, Asia Kecil, Afrika Utara, Palestina, bahkan Eropa dan
seluruh dunia sampai Gereja di Indonesia, NTT dan GMIT.
Gereja memaknai pentingnya bahasa verbal sebagai alat kesaksian dengan
mengupayakan sebanyak mungkin menerjemahkan Alkitab dan bahan-bahan tulisan teologis
lainnya, agar semakin banyak mungkin manusia yang mendengar, memaknai dan memahami
kesaksian Injil Kristus. Dengan demikian bahasa memegang peranan penting bagi pelayanan
gereja.
Perkembangan dunia sosial komunikasi sekarang ini yang begitu pesat telah juga
membawa perkembangan media social. Facebook, Twitter, menjadi begitu umum dan massif.
Setiap orang menjadi bebas mengungkapkan pikiran, usulan dan tanggapan. Tidak jarang
bahasa dipakai untuk mengungkapkan hal-hal itu dengan cara-cara kasar, tidak sopan dan
vulgar. Sehingga bahasa bukannya dipakai sebagai alat kesaksian tapi malah menjadi „batu
sandungan‟ kesaksian.
Warga GMIT diingatkan dalam bulan Bahasa dan Budaya ini untuk bijak memakai „katakata‟ dalam bertutur kata, dalam berkomunikasi secara verbal maupun media sosial. Agar
Bahasa sungguh menjadi alat bagi kesaksian Injil Kristus bagi seluruh umat manusia. (MALJ)
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Bahan Kerangka Khobah
Minggu ke-6 sesudah Paskah
28 Mei 2017

KERAGAMAN BUDAYA SEBAGAI KEKAYAAN
DALAM TUBUH KRISTUS
1 Korintus 12:12-31

Pendahuluan
Kesatuan (unity) tidak sama dengan keseragaman (uniformity). Kesadaran akan hal ini
juga dipahami benar oleh Paulus ketika menggambarkan fakta tentang kesatuan gereja sebagai
tubuh Kristus ketika menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus. Karateristik Korintus sebagai
kota pelayaran dan perniagaan yang ramai pada saat itu berkonstribusi pada populasi penduduk
yang datang dari berbagai wilayah dan tempat, dan kemudian juga mewarnai keragaman anggota
jemaat di Korintus. Komposisi keanggotan jemaat dapat terdiri dari berbagai latar belakang etnis,
golongan, status, jabatan, profesi, gender, ras, usia dan berbagai karunia yang diperoleh.
Perbedaan ini dapat menjadi potensi ancaman bagi kesatauan jemaat. Hal ini telah
disadari benar oleh Paulus dan ketika memulai suratnya sejak di pasal 1:10-4:21. Paulus
menaruh perhatian utama dengan menasehatkan kepada jemaat agar menghindari perpecahan
dan perselisihan karena perbedaan golongan (Paulus dan Apolos, Kefas atau Kristus). Juga
pertikaian mengenai masalah baptisan, perbandingan antara hikmat Allah dan manusia (1:182:16). Keprihatinan Paulus pada perselisihan dan pertikaian jemeaat karena berbagai perbedaan,
benar-benar menjadi menjadi titik pusat nasehat Paulus, dan perikop pasal 12:12-31 kemudian
difokuskan kerena perbedaan menyangkut karunia-karunia Roh.
Tafsiran
1.

2.

3.

Perikop ini kemudian dapat dipilah ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:
Ayat 12-13: mengapresiasi solidaritas dari kesatuan tubuh. Pemakaian analogi tubuh,
hendak juga mencerminkan kesatuan dalam tubuh Kristus. Ketika gereja dipersatukan
dalam dalam satu Roh, perbedaan latar belakang suku, sebagai orang Yahudi atau Yunani,
karena perbedaan golongan dan status sosial sebagai budak atau orang merdeka, telah
menjadi satu karena telah menerima baptisan dan minum dalam satu Roh. Air dan darah
Kristus telah dimeteraikan dalam kehidupan jemaat dan telah menghimpun mereka menjadi
jemaat yang satu, seperti satu tubuh yang memiliki banyak anggota namun tetap melekat
satu sama yang lain.
Ayat 14-26: jemaat diminta untuk hendaklah menghargai potensi dan fungsi dari masingmasing anggota dari tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki peran dan fungsi yang penting,
walaupun kelihatan kecil dan seolah-olah tak begitu berarti. Kaki, tangan, telinga dan mata
mewakili bebarapa fungsi vital dari kerja tubuh yang tidak dapat dibaikan begitu saja. Tidak
mungkin tubuh hanya terdiri dari satu organ saja. Satu organ saja tidak mungkin dapat
mewakili organ yang lain (ayat 20, memamang ada banyak anggota tetapi sati tubuh). Paulus
mengelaborasi lebih jauh apa makna, anggota tubuh yang tidak mulia, namun harus diberi
penghormatan khusus. Saling memperhatikan demi menghindarkan perpecahan. Yang kuat
memperhatikan yang lemah, yang kaya memperhatikan yang miskin. Sebagai kesimpulan
dari bagian ini, Paulus menutup dengan ayat 26: karena itu.... sebagai konsekwensi logis
dari pernyataan sebelumnya...jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut
menderita; jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Prinsip one for all,
all for one harusnya menjadi nilai dalam memaknai solidaritas, empati dan kesetiakawanan
sebagai tubuh Kristus.
Ayat 27-31: merayakan keberagaman sebagai anggota tubuh yang berbeda. Keberagaman
(diversity) tak dapat dinafikan dalam kesatuan. Ketika telah ada pengakuan (credo) sebagai
Tubuh Kristus, gereja dan anggota jemaat diberi tugas dan wewenang yang berbeda, peran
dan tanggungjawab yang tidak sama. Ada yang sebagai rasul, sebagai nabi dan pengajar.
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Juga ada berbagai karunia seperti untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan dan
untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh (ay28). Disini
Paulus menekankan kesatuan (unity) dan bukan semua harus seragam (uniformity). Tidak
mungkin semua anggota jemaat menjadi rasul saja, atau nabi saja atau pengajar (ay 29),
atau untuk mengadakan mujisat, menyembuhkan, berkata kata dalam bahasa roh atau
menafsirkan bahasa roh ( ay 30). Dalam kesatuan ada pengakuan tentang perbedaan, dalam
kebersamaan ada penerimaan bahwa semua anggota tidak harus memainkan peran yang
sama. Nonsens dan absurd jika satu berarti seragam dalam segala hal.
Sebuah Usulan Khotbah
Jemaat terkasih dalam Kristus;
Keragaman merupakan sebuah fakta terberi (given) dalam kehidupan ini. Oleh karenanya
keragaman juga merupakan kekayaan kehidupan yang harus dihargai. Umay manusia di planet
bumi ini diberkati dengan berbagai latar belakang ras, suku, gender, etnis, budaya, bahasa,
wilayah amat kaya dan beragam. Keragaman ini hendaknya disyukuri dan menjadi modal untuk
membangun peradaban dan perdamaian dunia. Sebagai gereja juga keragaman tersebut menjadi
bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kesatuan sebagai umat Allah yang dipanggil untuk
bersekutu. Dalam gereja perbedaan-perbedaan tersebutpun mesti diakui, diterima dan harusnya
dirayakan.
Seorang antropolog ternama yakni Margareth Mead, ketika diundang memberi sambutan
dalam sebuah Sidang Gereja Dunia, mengapresiasi kesatuan dalam gereja dengan mengatakan
bahwa dari berbagai organisi sosial atau asosiasi yang ada di dunia ini, tidak ada yang sama
dengan gereja dengan segala kompleksitas dan berbagai perbedaan latar belakang anggotanya.
Dan memang dalam kenyataanya aggota gereja itu sangat beragam. Jika diperhatinkan, anggota
gereja ada yang berkulit hitam, putih, kuning, merah. Berambut lurus, keriting (lain cerita kalau
sudah direbonding), berwarna pirang (asli atau cat?) atau hitam asli atau yang uban? Mata sipit
atau tidak. Tinggi pendek, gemuk kurus, laki perempuan, kecil besar, tua muda, pangkat tinggi,
orang biasa, semua tergabung degan sukarela dalam sebuah wadah persekutuan yang disebut
GEREJA. Ini keunikan dan ciri khas dari persekutuan ini.
Ketika analogi tubuh dipakai oleh Paulus untuk mengambarkan keutuhan dan persekutuan
dalam jemaat, Paulus hendak menekankan bahwa berbeda itu perlu dan bahkan kenyataan yang
tak dapat dihindarkan. Dalam satu tubuh ada banyak anggota, anggota tubuh yang berbeda ini
ada untuk saling menopang dan melayani. Kaki, tangan, teliga dan mata dipergunakan untuk
memperhatikan sesama jemaat yang membutuhkan pelayanan dan perhatian. Ada kualitas peran
dan fungsi yang berbeda yang harus ditunjukan untuk melayani. Hal ini hendaklah dilihat sebgai
karunia-karunia yang dapat dipergunakan secara efektif untuk menolong sesama warga jemaat
dan memasyurkan kerajaan Allah. Misalkan jika dimaknai lebih jauh:
 Jika ada sebuah hati yang lembut kiranya itu dipergunakan untuk memberi perhatian dan
pelayanan bagi yang terbuang dan terluka
 Jika ada sepasang mata yang cepat melihat kebutuhan orang miskin dan tertindas, kiranya
itu dipergunakan untuk menolong.
 Jika ada sepasang kaki yang siap dan cepat bergerak, kiranya dipergunakan untuk pergi
mendapatkan mereka yang lapar dan haus, sakit dan terlantar.
 Jika ada sepasang tangan yang kuat, kiranya itu dipergunakan untuk menggapai mereka
yang berada diluar perhatian atau yang termarginalkan
 Jika ada sebuah wajah dan sepotong senyum dibibir yang manis, biarlah itu dipakai untuk
menghibur yang berduka. (silahkan menambahkan).
Semua orang dari berbagai latar belakang diatas, ketika terhimpun dalam gereja, dalam
memainkan fungsi sebagai tangan, kaki, telinga, mata, hidung dst. Keindahan persekutuan akan
akan terlihat jika semua anggota tubuh berfungsi dan melangkah dalam harmoni dan selaras.
Tidak semua harus anggota harus memainkan peran yang sama, tidak usah memakai seragam
terus menerus. Pemakaian seragam ini sudah menjadi fenomena dan model dalam gereja.
Seragam paduan suara, seragam kaum bapak, kaum perempuan dan lain lain. Bahkan majelis
antar rayon pun memiliki seragam yang berbeda. Dengan seragam tersebut justru ingin
menonjolkan perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, dengan suatu kategorii
dengan kategori lainnya.
Jemaat Tuhan,
Sebuah fakta sosiologis lain dalam gereja yakni, latar belakang budaya, etnis, bahasa dan
kematangan psykhologis, emosional serta inlektual juga sangat beragam dalam gereja.
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Sejauhmana perbedaan ini dilihat sebagai kekayaan, sebagai berkat atau tantangan? Sebagai
GMIT, kita harus berbangga dengan keragaman etnis, Bahasa dan Budaya yang dimiliki oleh
warga gereja. Anggota warga GMIT terdiri dari berbagai suku, ada orang Alor, Timor, Rote, Sabu,
Sumba, Jawa dan Manado. Bahasa dan dialeknya pun berbeda. Ada yang berbahasa daerah
tetapi juga memakai bahasa Indonesia, kadang sedikit memakai bahsa Inggris atau Belanda
dalam percakapan. Ada yang senang memakai bahasa dan dialek Kupang. Bahasa sebagai alat
komunikasi dipakai untuk menyampaikan pendapat dan maksud, dapat mempersatukan tetapi
juga dapat memisahkan.
Jika memakai analogi tubuh yang ditulis Paulus bagi jemaat Korintus, analogi Bahasa
dan Budaya juga dapat pinjam untuk memahami teks dan konteks kekinian gereja. Kenyataan
bahwa warga gereja beragam suku bangsanya harus diterima. Ungkapan dan pengertian
berbahasa yang berbeda juga mesti disyukuri. Apa ada yang harus membanggakan diri bahwa
etnisnya yang penting dari etnis lain, atau lebih cemerlang, lebih pintar, lebih hebat?? Atau
bahasa A, lebih indah dari bahasa B, lebih puitis, lebih halus dst?? Tidak perlu dan tak ada guna
penonjolan semacam itu. Kita tidak perlu terpeselet lagi pada konflik Yahudi atau Yunani seperti
di Korintus dan juga Galatia (3:28).
Sebaliknya semua kekayaan budaya dan keragaman bahasa harusnya dipergunakan
untuk memuliakan Tuhan. Dan ini telah dicoba lewat berbagai event gerejawi, misalkan bulan
Keluarga atau minggu minggu sengsara. Liturgi dengan latar belakang etnik juga telah
ditampilkan dan ini menjadikan warga GMIT berbangga bahwa keragaman budaya ini dirawat
dengan baik dan dirayakan dengan penuh sukacita.
Kiranya perbedaan dilihat sebagai anugerah, sebagai berkat dan bukan kutuk, sebagai
peluang dan bukan tantangan untuk membangun persekutuan Jemaat. Semua talenta, yang kita
miliki sebagai orang TIROSA, atau FLOBAMORATA ini hendaknya dipergunakan untuk
membangun kerajaan-Nya, mewartakan kabar Baik bagi yang sakit, miskin dan tertindas,
terlantar serta tersisihkan dari masyarakat. Seperti analogi tubuh yang dipakai Rasul Paulus :
tangan dan kaki mewakili fungsi aktif dan mobile dari tubuh, sedangkan telinga dan
mata memainkan peran kontempelatif tubuh. Dalam pelayanan di gerejapun ada memainkan
peran aktif dan leading dalam jemaat, yang siap mengulurkan tangan pengasihannya, ada pula
yang menjadi pelihat dan pendengar yang siap memberi mata dan telinga serta mendoakan
saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Mari kita menjalankan fungsi, peran dan
tugas pelayanan kita dengan segenap hati, penuh sukacita dan rendah hati agar nama Yesus
yang dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup kita. Amin. (LHP)
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PENJELASAN LITURGI
1.

Konteks Jemaat-jemaat GMIT bervariasi latar belakang etnisnya. Ada yang heterogen karena
terdiri dari berbagai etnis, seperti di kota-kota, tetapi ada juga yang homogen karena terdiri
dari dominasi satu etnis di kampung-kampung. Liturgi yang disusun ini untuk digunakan
oleh jemaat yang heterogen. Bagi jemaat yang homogen diharapkan dapat menyesuaikan tata
ibadah dengan konteks etnisnya masing-masing dengan melihat pada dasar pembacaan
Alkitab dan temanya.

2.

Bahan yang tersaji ini masih perlu diolah dan disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan
jemaat. Untuk setiap liturgi yang akan dipakai sedapat mungkin dicantumkan bahasa etnis
yang bersangkutan dan bahasa Indonesianya.

3.

Semua unsur liturgi yang dibaca atau dinyanyikan harus dipersiapkan dengan latihan yang
baik sehingga dapat dilaksanakan dengan baik pula. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
teks liturgi diberikan kepada yang bertugas untuk berlatih sendiri, lalu latihan bersamasama secara parsial (per bagian) dan juga latihan menyeluruh. Latihan kalau dapat sebanyak
tiga sampai empat kali.

4.

Dalam kaitan dengan penataan atribut ibadah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:
a. Warna liturgi putih, dengan symbol (stola) lambang bunga lily (putih)
b. Tata ruang ibadah disesuaikan dengan nuansa etnis yang digunakan.
c. Pelayan Firman Tuhan dapat menggunakan pakaian jabatan dengan tambahan asesoris
etnis yang digunakan. Atau dapat pula menggunakan pakaian etnis lengkap yang biasa
digunakan oleh seorang pemimpin/tua dalam etnis tersebut, tetapi tetap menggunakan
colar.
d. Para Presbiter dan Petugas Liturgi menggunakan busana dan asesoris etnis tersebut
secara lengkap.
e. Anggota Jemaat dihimbau untuk menggunakan busana etnis yang digunakan, bila perlu
dengan kelengkapan asesorisnya.

5.

Berkaitan dengan unsur-unsur liturgi, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:
a. Bagi lagu-lagu yang dirasa sulit untuk dinyanyikan, maka dapat diganti dengan lagu-lagu
lainnya yang sejajar maksudnya.
b. Lagu-lagu yang ada dapat disesuaikan/dilengkapi/diganti dengan menggunakan syair
dari etnis yang digunakan.
c. Untuk Mazmur yang dinyanyikan bila dirasa sulit, maka dapat diganti dengan cara
membaca secara berbalasan Mazmur yang bersangkutan.
d. Untuk unsur Liturgi tertentu, seperti Votum, Salam dan Berkat, kata “kamu” atau
“engkau” hanya diucapkan oleh Pelayan yang adalah seorang Pendeta, sedangkan yang
Pelayan yang bukan Pendeta menggunakan kata “kita”.
e. Bagi PS/VG dan Penyanyi lain yang akan mengisi liturgi, maka penempatannya dalam
liturgi, di samping sesuai dengan yang dicantumkan dalam liturgi, tetapi dapat juga
disesuaikan dengan judul atau isi lagu yang cocok dengan unsur liturgi yang
bersangkutan. PS/VG yang mengisi pujian juga berbusana etnis yang bersangkutan.
f. Warta Jemaat bisa disesuaikan tempatnya dalam Liturgi sesuai kebiasaan dalam jemaat
masing-masing, entah sebelum ibadah atau sebelum/sesudah Doa Syafaat.

6.

Bila ada hal yang butuh penjelasan dapat menghubungi Pdt. Johny E. Riwu Tadu di Kantor
Sinode GMIT atau telpon di HP 085 253 233 121. Juga dapat menghubungi Pengurus
Pengembangan Liturgi dan Musik GMIT, melalui Pdt. Sem Pandie atau telpon di HP 081 337
178 555.
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Bahan Tata Ibadah
Minggu ke-3 sesudah Paskah
Etnis Alor-Pantar
07 Mei 2017

ALLAH MENCIPTAKAN
BERAGAM BAHASA
Kejadian 11:1-9

ATRAKSI PEMBUKA
 Tiupan Keong ……………
 Bunyi Gong Alor ……………….
Penutur 1 …………….
(Kisah tentang Soli/Lego-lego, diceritakan oleh Pdt. Abner S. Wabang)
Dahulukala di Desa Delaki Pantar Tengah, khususnya suku Saku. Dikisahkan tentang
seorang dari suku Saku yang meninggal dunia. Ketika ia meninggal, isteri dan sukunya
membuat upacara kematian „Inna‟. Kepergiannya meninggalkan duka bagi isteri dan keluarga.
Penutur 2 …………….
Setelah tiga bulan ia meninggal, suatu ketika isterinya pergike kebun untuk melihat tanaman.
Betapa kagetnya ketika sampai di rumah kebun, suami yang meninggal itu sedang duduk di
muka rumah kebun. Melihat suaminya, sang isteri sangat kaget. Ia ketakutan dan bermaksud
melarikan diri, namun atas bujukan sang suami, isteri pun berani mendekat.
(Menyanyikan penggalan syair lego-lego dan berbalasan dengan jemaat/kantoria) …………..
Penutur 3 ………….
Sang suami bercerita bahwa ketika ia meninggal, ia dibawa ke kampung arwah (bena bang). Ia
lalu mengisahkan bahwa sampai di sana, ia disambut dengan satu tarian, yaitu „soli‟.
Beberapa orang membentuk lingkaran yang ditengahnya ada mezbah, ada tambur dan ada
gong; lalu pemimpin tarian mengucapkan pantun diikuti teriakan yo (iya) lalu berkeliling
menghentakkan kaki sesuai irama gong dan tambur.
Penutur 4 …………
Pantun itu berisi tiga hal: pertama, sebuah seruan supaya menerima si mati karena ia adalah
keluarga. Kedua, sang pemimpin pantun mengucapkan nasehat: agar si mati mengasihi
Tuhan, mengasihi sesama, tidak tinggi hati, menjadi orang yang bijak dan memperhatikan
orang-orang miskin. Dan ketiga, berisi pesan bahwa ia akan dipelihara selama tiga bulan dan
dikembalikan ke bumi. Setiba di bumi ia harus ajarkan soli dan mengajarkan seruan, nasehat
dan pesan.
(Menyanyikan penggalan syair lego-lego dan berbalasan dengan jemaat/kantoria) …………..
Penutur 5 ………..
Setelah tiga bulan ia kembali ke bumi. Dan atas penjelasannya, ia bersama isteri
menceritakan kisah itu ke semua orang suku Saku sehingga dari situlah mereka mengajarkan
„soli‟ yang kemudian dikenal dengan nama „Lego-lego‟.
 Tarian Lego – lego ……….
 Pewarta ……….
Hai anak-anak di bumi, apakah arti kehidupanmu?
Ingatlah bahwa engkau tak sekedar ada, engkau ada karena Penciptamu
Rendahkan hatimu, agungkanlah Tuhan
Peliharalah kasih persaudaraan dan berbagilah dengan sesamamu
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 Gong kreatif Alor ……………
SEBUAH DIALOG KEHIDUPAN
Pembaca 1 …………
Tetapi kaulihat, manusia melupakan nasehat agung
Mereka membanggakan diri, mereka terlalu angkuh
Mereka berpikir tentang diri sendiri
Mereka menebarkan kekerasan dan kejahatan
(Masuk beberapa orang: ada suami yang memukul isteri, ada orang berdasi yang dikuti dengan
seseorang memegang tasnya, ada seorang memakai jas dan tertulis di dadanya koruptor, ada
anak peminta-minta, ada anak yang menjual Koran, ada orang yang lukanya bengkak dengan
tulisan di dadanya korban TKI/TKW bersama majikannya. Terjadi keributan karena masingmasing memperagakan kesombongan)…………
RATAPAN YANG MAHAKUASA (suara dari belakang) …………
Mereka tak lagi saling peduli, mereka menjinakkan diri dengan dosa. Mereka tak menjalankan
citra sebagai rupa dan gambar Allah. Aku kecewa ……….. biarlah Aku menghukum mereka.
Ketika bahasa kehidupan diisi ratapan kematian, biarlah Aku kacaukan bahasa manusia,
supaya mereka mengenal diri dan mengenal siapa Pencipta-Nya.
(tampak keributan dan masuk beberapa orang dengan pakaian adat masing-masing dan
membawa senjata khas daerah, masing-masing mengucapkan bahasa daerahnya, mereka
saling melukai) ………
Nyanyian Ratapan dalam rancangan musik Alor VERSI RATAPAN ALOR ……….. (diharapkan
dapat menciptakan musik ratapan/disesuaikan dengan kondisi lokal) …
Manusia kehilangan akal
Manusia mati nurani
Manusia tak mampu berkata-kata
Hanya kejahatan, roh Babel telah menguasai bumi
Dan tertinggal ratapan, semuanya musnah, semuanya sia-sia
 Bunyi Gong kreatif Alor …………..
DIALOG BUDAYA & ALKITAB
Penatua 1 : Allah menciptakan beragam bahasa
Bukan karena kita sekedar berbeda
Allah menciptakan beragam bahasa
Supaya kita dapat mengenal diri, mengenal Tuhan dan mengasihi sesama
Ingatlah kisah di Babel
Bahasa adalah pukulan atas kesombongan manusia
Kini ……….. segala bahasa harus kamu pakai untuk mencintai keragaman
(teriak gaya Alor) ………….
Gong kreatif Alor ………….
PROSESI IBADAH
Pemberita
: Hari ini, Tuhan mengutus hamba-Nya
Hari ini bahasa sorga disampaikan
agar seluruh bumi menyatu di dalam perbedaan
(Musik gong Alor mengantar Pelayan, dilanjutkan dengan pemasangan simbol adat
Alor seperti selendang atau bulu ayam, pelayan berjabatan tangan dengan
pendamping)
……………. Gong Kreatif Alor…………..
Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam sukacita perdamaian.
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Nyanyi

: Jadi Saksi-Mu 1

VOTUM & SALAM
Pelayan
: Teguhkan hatimu untuk beribadah hanya kepada Tuhan:

Semua

:

(duduk)

PENGULANGAN KISAH „MENYATU DALAM PERBEDAAN‟
(disadur dari buku Alor Punya Cerita)
(Masuk dua orang berpakain etnis Alor ………. Diiringi musik perlahan-lahan/bunyi
gong atau nyanyian ratapan dalam etnis Alor) ………..
Diaken 1

: Adang dan Tuandiru adalah anak Lahtalla
Suatu saat keduanya bertengkar
Lalu keduanya beroleh hukuman dari Lahtalla:
(masuk Adang berpakain etnis Alor menggunakan busur, sambil berjalan dan
menunduk siap memanah dan mengangkat busur panah) ……………..
Adang tinggal di bawah pohon, mengenakan kulit kayu
dan menjadi pengembara
Lahtalla pun berjanji ……….
Suatu saat anak cucu Tuandiri akan datang
dan mengajarmu

Diaken 2

: Sementara itu, Tuandiru beroleh tanah yang lebih baik
(masuk memakai kain, menggunakan songket, berpakaian lebih moderen) ….
Ia diberikan hikmat dan kuasa
Di kemudian hari ………..
Adang ternyata hidupnya jauh dari Lahtalla
Ia menikahi Oel-Ved, dan mulai membuat patung-patung sembahan
(Adang menunduk, berlutut dan mengambil posisi penyembahan seperti agama
suku) ………….
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Berbeda, dengan Adang, Tuandiru menikahi Wed-ob (anak terang)
Tuandiru hidup dengan terus mencari Lahtalla
Diaken 1

(membuat posisi penyembahan sambil berdiri dan berdoa) ……….
: Atas janji Lahtalla, suatu saat datanglah
orang-orang luar di Alor
Keturunan Adang sangat terbuka untuk beroleh
berbagai pengajaran:
Ketika orang keturunan Muhammad datang
menetap di tepi pantai
Mereka mau menjadi bagian dari mereka
Ketika Belanda datang memberitakan Injil
Mereka mau menerima kebenaran Injil
(Lego-lego persaudaraan 2/3 menit) …………….

Diaken 2

Nyanyi

: Meski mereka hidup dalam agama yang berbeda
Sampai hari ini, mereka tetap menjaga persaudaraan
Sebab mereka berasal dari leluhur yang sama ………
(mendekati jemaat) ……………
Hai anak-anak Tribuana, hargailah setiap perbedaan
Nikmatilah kekayaan bahasamu, menyatulah dalam persaudaraan
Berilah bahasa kehidupan, bahasa yang membangun peradaban kebaikan
Berbelas kasihlah dengan sesamamu
: Jadi Saksi-Mu 2

PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN HIDUP BARU
(Semua Pembaca yang bertugas bergilir di depan meja perjamuan) ……….
(Instrumen JS 10) ……………
Suara 1

: Firman Tuhan telah berkata:
Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang
kaupilih (Ayub 15:5).
Kaudengar firman itu?
Terlalu gampang ucapan keluar dari mulutmu
Tetapi engkau sendiri mengkhianati kata-katamu
Terlalu mudah bahasa pemanis
Padahl engkau pembunuh berdarah dingin
Terlalu indah segala janjimu, dan anak-anak manusia meratapi kebohonganmu

Nyanyi

: Jadilah Saksi-Mu 10
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Suara 2

: Aku sudah lama melayani Tuhan
Tak tahu berapa banyak khotbah dan nasehat yang telah kukatakan
Tetapi aku sendiri, terpukul dengan kata-kataku
Sebab aku hanya bisa berkata
Dan aku tak mampu menggenapi apa yang kukatakan
Ya Tuhan, kasihanilah hamba-Mu
Saat hamba berkata tanpa aksi
Ampunilah bibir mulut hamba-Mu ini ……….. (diterjemahkan dalam bahasa
Alor)

Nyanyi

: Jadilah Saksi-Mu 10

Suara 3

: Aku adalah korban kata-kata manis
Dia yang mengatakan mengasihi dan mencintai aku
Dia pergi dengan beban kehidupan bagiku
Aku kehilangan segalanya
Aku menjadi tak berarti di mata banyak orang
Sekarang aku meratapi keadaanku
Hanya tertinggal aku dan buah hatiku
Aku menangis, meratap dalam kehancuran
Aku tak tahu masa depanku
Aku hanya bisa berseru:
Tuhan ampuni aku, kuatkan aku menghadapi segala keadaanku ……….
(terjemahkan ke dalam bahasa Alor)

Nyanyi

: Jadilah Saksi-Mu 10

Penatua 2

: Terlalu banyak kegagalan yang kita alami
Bahasa kehidupan telah menjadi bahasa penyesatan
Atas nama kemajuan, manusia menjadikan sesama sebagai korban percobaan
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Pnt 2 + J

Nyanyi

Atas nama kebenaran agama, manusia membantai sesama yang berbeda agama
Atas nama kekuasaan, manusia mempolitisasi perbedaan
Tanggalkan itu semua, satukan hati di dalam doa pengakuan
Mari kita berdoa: ………….., amin.
Semua doa penyesalan meminta kita mengubah kehidupan penuh dosa, mari kita
menyerahkan hati kepada kehidupan baru dan bersama-sama membacakan
komitmen hidup baru:
: Tuhan Maha Pengasih ………..
Tuhan tempat perteduhan turun-temurun
Hanya pengampunan-Mulah melayakkan kami beroleh kehidupan
Lihatlah kami yang termakan sengsara
Saat kami merusak karya-Mu
dengan kata murahan
Perkenankan kami beroleh harapan baru
Kami tahu, ya Tuhan …………..
Tunas kehidupan masih ada
Pemulihan masih berlaku
Ajarkan kami melepaskan kasut dosa
Berilah kami roh kemauan untuk menjaga dan merawat
Perkenankan kami menjauhkan diri dari dosa
Supaya kami makin mengerti
Semua perbedaan bahasa adalah kebaikan sempurna
Dan dalam pengharapan akan janji-Mu jiwa kami bermegah dalam dalam
kebenaran firman-Mu: „Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga
dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, -- karena
Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus
mereka ikuti -- dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu
yang telah Kauberikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka.‟ (1 Raja-raja
8:36)
: Jadilah Saksi-Mu 24

PEMBACAAN MAZMUR
Pemazmur
: Mari kita berdiri dan mengungkapkan Mazmur 81:2-5 secara berbalasan,
demikian:
Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,
J
: bersorak-soraklah bagi Allah Yakub.
Pemazmur
: Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana,
J
: kecapi yang merdu, diiringi gambus.
Pemazmur
: Tiuplah sangkakala pada bulan baru,
J
: pada bulan purnama, pada hari raya kita.
Pemazmur
: Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel,
J
: suatu hukum dari Allah Yakub.
Nyanyi
: Jadilah Saksi-Mu 28
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(duduk)
PS/VG
PEMBERITAAN FIRMAN
 Pelayan: (Mengajak Jemaat menyiapkan hati dan menyanyikan Jadilah Saksi-Mu 3 ‘Menanti
Firman’, jemaat disilahkan berdiri)

 Doa dan Pembacaan Firman dari Kejadian 11:1-11 oleh Pelayan
 Ucapan Bahagia …………
 Nyanyian KJ 473b „Haleluya‟
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya
 Khotbah
 Saat Teduh
PENGAKUAN IMAN
Penatua 2
: Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman, dengan
menyanyikan Jadi Saksi-Mu 14 „Aku Percaya‟ ………….
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(duduk)
PERSEMBAHAN
(Masuk 3 orang berdiri di depan meja perjamuan dan mempersiapkan
persembahan) ………..
Pewarta 1
: (Tuturan kisah cara manusia menyatakan syukur kepada Tuhan, disadur dari
buku „Alor Punya Cerita‟ tentang kisah penciptaan manusia)

Pewarta 2

Pewarta 3

Pendoa

Gong Alor dibunyikan secara perlahan mengiringi pewarta ……
Hai manusia ……..
Kamu berasal dari tanah liat
Kamu adalah buah karya Lahtalla
Dan Lahtalla menamai kamu Adam dan Haba
: Sejak kamu diciptakan
Lahtalla menghidupi kamu
Ia memberi kamu segala benih:
jagung, padi, turis, kacang-kacangan dan tembakau
Tetapi kamu, tak pernah puas menikmati benih-benih itu
Kamu mengambil buah dari benih yang dilarang
Kamu tergoda oleh bujuk rayu dua ekor ular
Hanya karena buah benih itu gurih dan sangat nikmat
: Bukan hanya itu ……….
Hai laki-laki, keturunan Adam
Lihatlah benjolan di lehermu
Itu tanda dosa karena engkau mau
menyembunyikan kejahatanmu
Menangislah karena perbuatanmu yang jahat
Tetapi kesukaan telah terjadi,
meski kamu melakukan kejahatan
Lahtallla dalam kasih setia-Nya, tetap memberimu benih
Ia mengingat hidup dan masa depanmu
Kini ……….. Bawalah semua persembahan kepada Tuhan
Persembahan adalah cara manusia
menghargai pemeliharaan Tuhan
(Masuk para pembawa persembahan hasil alam dan petugas kolektor diiringi
tarian Alor. Pembawa persembahan hasil alam berlutut dan meletakkan
persembahan, petugas kolekte berlutut, gong mengiringi para penari untuk keluar,
masuk pendoa mengucapkan doa yang diterjemahkan atau sesuai teks liturgi)
………
: (mengucapkan doa dalam bahasa Alor atau dapat mengucapkan doa yang lain …)
Oh Tuhan, kami berasal dari buah tangan-Mu
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Kami hidup oleh karena benih kehidupanmu
Meski dengan sisa benih yang ada
Kami membuka hati untuk datang bersyukur
Sebab tanpa pemeliharaanmu
Kami hanyalah debu tanah liat tak berguna
Nyanyi

: Jadilah Saksi-Mu 21

(Usai kolekte dikumpulkan semua petugas persembahan kolekte masuk dan berdiri
pada tempat pengambilan persembahan)
Diaken 4

: Jemaat disilahkan berdiri, mari kita berdoa: ………

Nyanyi

: Jadi Saksi-Mu 17 (dilanjutkan dengan persembahan nazar/perpuluhan)
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(duduk)
DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN
Penatua 1
: Hari ini, kamu beroleh kebaikan sorgawi
Hari ini sesungguhnya kejahatanmu
menyakiti hati Tuhan
Dan karena kebaikan Tuhan, Ia mengampuni kamu
Ia menyatukan kamu dalam berbagai perbedaan
(Teriak gaya Alor) ………..
Hai anak-anak buah karya Tuhan ……..
Berilah bahasa kehidupan bagi sesama
Kamu adalah anak-anak Kristus yang telah dibebaskan
Ajaklah semua bumi, menyatu dalam cinta kasih
Dalam segala perbedaan, semuanya hidup
dalam rumah cinta kasih
Allah menciptakan beragam bahasa ………….. (dapat diterjemahkan dalam
bahasa Alor)
(Teriak gaya Alor) …………
Pelayan
: Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan
menyanyikan Jadi Saksi-Mu 32

BERKAT
Pelayan

Nyanyi

: Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia
menjaga dirimu dari panasnya matahari, Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam
yang menakutkan. Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus memberkati keluar
masukmu dari sekarang dan selama-lamanya.
: Jadi Saksi-Mu 37

(Dilanjutkan dengan Lagu Penutup dengan Tarian Jemaat “Lego-lego”)
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Bahan Tata Ibadah
Minggu ke-4 sesudah Paskah
Etnis TTS
14 Mei 2017

MENARI DAN BERNYANYI BAGI ALLAH

ATRAKSI PEMBUKA
(masuk beberapa orang peragakan tarian Bonet… 2/3 menit) ……………
Penutur 1 ……………. (Instrumen musik menyesuaikan)
Betapa baik dan indahnya jika kita hidup bersama-sama
Bersama dalama damai, bersama bergandeng tangan,
bersama merajut sukacita
Bersama menghentakkan kaki
Saling bertutur di dalam lagu, mencurahkan isi hati
Berkisah tentang Pencipta, berkisah tentang leluhur
Berkisah tentang pengembaraan dan perjuangan hidup
Berkisah tentang hikmat dan kekeluargaan
Berkisah tentang kelahiran, dan ratapan kematian
(Tarian & nyanyian Bonet dilanjutkan/bagian satu penggalan)
Penutur 2 …………….
Tarian Bonet membentuk persaudaraan
Melingkar, bergenggam tangan,
membentuk irama dalam satu langkah
Hidup tak bisa dirajut sendiri
Hidup seperti keindahan tenunan
yang membingkai corak keindahan
Hidup adalah beriringan dalam nada-nada dan gerak
Tarian Bonet menggemakan ucapan syukur
Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan
(Tarian & nyanyian Bonet dilanjutkan/bagian satu penggalan)
Penutur 3 ………….
Lihatlah pada semesta
Di waktu hujan, katak-katak pun bersorak
Mensyukuri setiap tetes air
Dan menyanyikan kebaikan Tuhan tiada henti
Bonet memaknai cerita tentang masa lalu,
masa kini dan masa depan
Bonet menyaksikan segala kisah leluhur
Bonet meneguhkan makna persekutuan
Segala makhluk diundang, segala bumi dipanggil dalam satu perjalanan:
Menyanyi dan menari bagi Allah
(Seorang menyanyikan pantun dalam irama Bonet bertemakan „Menyanyi dan menari bagi Allah‟
dan jemaat bersama-sama menyanyikan ‘Selale – Hoi’)
Gong Etnis TTS
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DIALOG BUDAYA & ALKITAB
Penatua 1
: Bernyanyi dan menari bagi Allah
Menenggelamkan diri di dalam segala kebaikan Tuhan
Menghatur puji, sebab kasih setia Tuhan tiada berubah
Tentang kasih setia Tuhan bagi Israel,
bagi Gereja dan bagi bumi ini
Tuhan ada di darat, Tuhan ada di laut
Tuhan ada di gunung dan lembah (nuaf nok nonof)
Tuhan hadir di waktu malam, Tuhan datang di waktu siang
(teriak gaya TTS) ………….
Bernyanyi dan menari bagi Allah
Dalam kesatuan hati, membingkai kepastian:
Jangan mengayunkan tanganmu
untuk melukai sesamamu
Jangan menghentakkan kakimu
untuk menginjak yang lemah
Jangan menyanyikan lagu
tentang kesombongan dirimu
Bernyanyi dan menari bagi Allah
(teriak gaya TTS) ……………..
(Masuk seorang Penuntun lagu …….. menyanyikan versi Bonet & seluruh jemaat
saling bersahutan ‘Sela le – hoi’) …………..
PROSESI IBADAH
Pemberita
: Hari ini, Tuhan mengutus hamba-Nya
Hendaklah kita memberi hati untuk mendengar pengajaran
Dan kita mengerti makna bernyanyi dan menari bagi Allah
(Natoni penyambutan oleh kelompok yang menyambut, disertai pemasangan suatu
simbol adat) ……….
……………. Gong Kreatif TTS ………..
Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam segala irama sukacita
Nyanyi

: NKB 3 „Terpujilah Allah‟ (bait 2 dalam versi TTS)

Haim pules Uis Neno, Ho Kanam Le‟u
Natuin Ho manekan, neu pah pinan i
Fun ho es am fe kai, Ho an mes tilo
Pules maliatas, neu kanam le‟u
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Refr: Pules nai, pules nai, m-eut neu pah pinan
Malinat, malinat, nen man Usi a an
Maim nai ho Uis Neno, in kanam le‟u
Pules in kanan, natuin in manekan
VOTUM & SALAM
Pelayan
: Teguhkan hatimu agar beribadah hanya kepada Tuhan.

Semua

:

(duduk)

MENGGALI NILAI KEBUDAYAAN BAGI KEHIDUPAN
(Masuk 2 orang berpakaian etnis TTS) …………..
Diaken 1

: Lihatlah pada ratapan kematian
Tak hanya tangisan tanpa makna
Sayatan hati dituangkan dalam irama
(Menyanyikan cara meratap orang TTS) ……

Diaken 2

Si mati telah pergi, tapi ia tak pergi ke mana
Ia ada di fatu bian ma hao bian (belakang batu dan kayu)
: Dengarlah irama pukulan gong ma‟ekat
Para ibu dan perempuan menabuhkan sukacita
Pedang diangkat, menyatakan sukacita
atas kemenangan
Kemenangan untuk kehidupan dan perjuangan
di medan laga
(masuk tarian ‘Maekat’ …. 2/3 menit) ……….

Diaken 1

: Semua itu mengajarkan kita tentang
kebesaran Allah
Di waktu mati ratapan hati memasrahkan diri
Nyanyian duka hanya tertuju kepada Allah
Di waktu kemenangan,
tarian menghentakkan syukur
Bernyanyi dan menari hanya bagi Allah

Nyanyi

: „Melewati Lembah Air Mata‟ dalam terjemahan TTS (lagu ini dapat diganti sesuai
kebutuhan) …..
Tasaitan lasi susal maneat,
Au monik lo mes okan kun
Au son lait au monik i neu Usi,
Au ukak u pin fa lanan bian
Au ukak uhin fa lanan Usi,
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Koe Am Ho es muhin kai
Ho meu sine es an tana al kai,
Au ukak u pin fa lanan bian
PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN HIDUP BARU
(Semua Pembaca yang bertugas bergilir di depan Meja Perjamuan,
memungkinkan lagu yang didengungkan dalam keadaan berlutut) ……….

jika

Instrumen „Usi Mutonan Kai‟ ……………
Suara 1

: Kami menangisi diri
Saat kami menyukai kejahatan
Gemuruh dosa meneguhkan kebencian
Tak ada lagi nyanyian dan tarian sukacita
Hanya tersisa nyanyian sembilu
dan tarian ratapan

Jemaat

: (Mendengungkan ‘Usi Mutunan Kai’)

q. &^% . †b~b~n
U - si

%`Q

q >Q &^%.p

mutonan kai Ho ma –ne-kan.

Suara 2

: Ratapan itu terdengar
Saat sang isteri hanya bisa meneteskan airmata
Dan memasrahkan dirinya dalam
kekerasan sang suami
Ratapan itu terdengar saat sang isteri
melukai suami tanpa ampun
Dan anak-anak kehilangan kasih
yang mereka harapkan
Hai bumi, hai anak-anak Pertiwi
Nyanyian apa yang sedang kamu perdengarkan?
Tarian apa yang sedang kamu pertontonkan?
Karena kejahatanmu, banyak orang merintih
Lalu mengutuki hari kelahirannya

Jemaat

: (Mendengungkan ‘Usi Mutonan Kai’)

q. &^% . †b~b~n
U - si

%`Q

q >Q &^%.p

mutonan kai Ho ma –ne-kan.

Suara 3

: Kami meratapi anak-anak negeri
Tentang nyanyian dan tarian kemunafikan
Mereka yang beroleh mandat, justru mencuri
dan mengkorupsi apa yang menjadi milik kami
Mereka yang diberi kepercayaan
untuk membangun peradaban kehidupan
Telah mencuri semuanya demi kekayaan diri
Nyanyian dan tarian kemunafikan
Merampas masa depan generasi kehidupan

Jemaat

: (Mendengungkan ‘Usi Mutonan Kai’)

q. &^% . †b~b~n
U - si
Penatua 2

Penatua 2:

%`Q

q >Q &^%.p

mutonan kai Ho ma –ne-kan.

: Saat dosa terkuak
Kita tak hanya menilai tentang orang lain
Kita juga bertanya tentang diri sendiri
Ingatlah bahwa dosa adalah kekejian
Mari kita berdoa: …………, Amin.
Dengan menyerahkan segala perjalanan hidup kita yang berdosa, sekarang
saatnya kita menyerahkan diri sebagai ciptaan baru dan bersama-sama ucapkan
komitmen hidup baru:
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Pnt. 2 + J

Nyanyi

: Tuhan, Kami diciptakan dan membangun perjanjian dengan Engkau
Jiwa dan raga kami telah dikuasai
oleh kekudusan-Mu
Meski kami telah tersesat,
kami merindukan kebaikan
Kini Bapa …………
Kami tidak mau tertelan oleh murka-Mu
Janganlah menggertakkan kami
dalam nyala api kebinasaan
Kami mau menyembuhkan dunia yang terluka
Kami mau menyejukkan dunia yang terluka
Kirimkan bagian Roh yang membuat kami bernyanyi
dan menari bagi kebaikan bumi
Di manapun kami berada,
kami mengingat perjanjian-Mu
Dan sampai selama-lamanya
kami mengingat segala kekudusan:
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan
rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan
mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan
dengan limpahnya. (Yesaya 55:7)
: „Au Sanat sin‟ (sama dengan lagu „Dahulu Jalanku Sesat‟) [bagian lagu ini bisa
diganti]
Afi Au fe.......bi mes okan, Au smanak in...........na unu kun
Mes Yesus nem........ An topu kau, Au Soba am neot es in
Dahulu jalanku gelap, Jiwaku tia.......da lah tetap
Datanglah Ye..sus bri ge...mar,
Sahabatku setia benar

PUJIAN MAZMUR
Pemazmur
: Mari kita berdiri dan menyanyikan Mazmur 149
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(duduk)
PS/VG
PEMBERITAAN FIRMAN
 Pelayan: (Mengajak Jemaat menyiapkan hati dan menyanyikan Tebarkan pukatmu 4
„Berfirmanlah, Ya Tuhan’, jemaat disilahkan berdiri) ………………
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 Doa dan Pembacaan Firman dari Keluaran 15:1-21 oleh Pelayan
 Ucapan Bahagia …………
 Nyanyian KJ. 473b „Haleluya‟
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya
 Khotbah
 Saat Teduh
PENGAKUAN IMAN
Penatua 2
: Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli,
dalam bentuk Tonis ………
Au Tebes Ma Palsai neu ama Uisneno
Akuasat afinfinit, ameup nenotnanan
Ma pahpinan, apakae Nenotnanan ne (Pahpinan)
Ma neu suf le‟u „puin mese ma „nak
Mese‟, Yesus Kristus Hit Uiskam Hit Tuak
Neno Anan Hit Uiskam ne (Hit Tuak)
Smana Knino‟ Natua Bi Maria, Bife
Ao‟Temef, Bi Maria Bife Tnana Ne (Temef)
Es Na‟ Apum Nahonis Usif Yesus, Es
Es Na‟Apum Nasoin Ne (Usif Yesus)
Nalan Ma Nsutai Susal – Ma‟Ne‟at
Nbi Le if Lasi Fek Lasi Pontius Pilatus
Nbi kibi palenat Pontius Ne (Pilatus)
Makus‟a Nbi Haunehe, Ma‟Pet‟i Nbi ne (Haunehe)
Au Noni-Tau‟Nono Nasaunton-Nanebton
Neu Meis Okan In Balan, Neu‟Maten Ne (In Balan)
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Neno Teun Namuin, Fai Teun Ne (Namuin)
Nkoenon Anpoi Na‟ko „Maten In Balan
Na‟Noebon Anpoi Na‟ko „Maten Ne (In Balan)
Oke‟ Onanem Leko Onanet, Na‟Ait ion
Lek-leok, Nasaebon Ne (Lek Leok)
Neu Sonaf Nenotunan, Pano Ne (Nenotunan)
Ntunonam Nailon Anbi Ama Uisneno
Kalina „Neu‟, Ama Uisneno Aonbian Ne („Ne‟u)
Mas Neno namuin Fai Ne (Namuin)
Nkoenon Nfainem Na‟kon,
Na‟Noebona Nfain Nem Ne (Na‟Kon)
He Ntae Ma nafek ale‟ Amonit Hit
Tusa‟ Hit Lasi, Ale Amates Hit Tusa‟Ne (Hit Lasi)
Au‟Tebes Amneot Neu Smana Knino‟
Au‟ palsai Amneot Neu Ne (Smana Knino)
Nonot Aknino On Tolas Klei Mese‟
Nfunam Natef Ta Nonom Ne (Natef)
Nekaf Mese Nbi Usif Yesus,
Ansaof Mese Nbi Ne (Usif Yesus)
Au‟Tebes Lasi Sako Sanaf, Au palsai lasi Ne (Sako Sanat)
Ale‟ Atupas mes anbe‟e nfain, Ale amates mes an fena ne (Nfain)
Neu malinat Am Oket Moni nabalbal
Neu „Honis Aomina “Moni” Ne (Nabalbal)
Nyanyi

: SK 248:1 „Kan Muifa Pesit Le‟Namep So Mak Yesus‟ (Bagian lagu ini dapat
diganti)
Kan muifa pesit le‟namep,
so‟mak al kun Ye-sus in na
A-Lais leko koi U-si
mes nam-neuk ma nam-no fain
Bi Usif Ye-sus au faut putun mes au hake ma u-ki
Faut pesit bian mes natkua nain (duduk)

PERSEMBAHAN
(Gong TTS hanya dibunyikan 2 gong dengan pelan) ..
Pembaca 1

: Dari keindahan gunung Mutis
Tuhan mengirimkan embun berkat
Dan kami bersukacita
(Masuk seorang dari arah depan mengangkat pedang sambil berteriak dalam etnis
Mollo: Terpujilah Tuhan pemberi berkat = terjemahan Mollo)

Pembaca 2

: Dari kecantikan gunung Tun‟am
Kami dihinggapi segala tanaman yang subur
Dan kami bersyukur tiada henti
(Masuk seorang dari arah samping kiri mengangkat pedang sambil berteriak dalam
etnis Amanatun: Kasih setia Tuhan tercurah setiap waktu = terjemahan Amanatun
Selatan)

Pembaca 3

: Dari lembah gunung Buniun
Kami dipelihara Tuhan setiap hari
Kami kenyang oleh berkat Tuhan
(Masuk seorang dari arah samping kiri mengangkat pedang sambil berteriak dalam
etnis Amanuban: Anak-anak kami kenyang oleh pemeliharaan Tuhan)
(Ketiganya berdiri di depan) …………….
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Pendoa

(Gong tarian etnis TTS mengantar pembawa persembahan, di sambut oleh 3 orang
Amanuban, Mollo dan Amanatun dan masuk pula persembahan hasil alam,
semuanya berlutut) …………………..
: (Masuk dengan posisi ritus sesusai etnis TTS, mengucapkan ritus doa TTS/atau
hanya membaca persembahan dalam bahasa TTS)
Ya Tuhan, Tuhan langit, Tuhan yang kami kenal di dalam leluhur kami dan
Tuhan yang menghidupkan kami di bumi. Kami mempersembahkan segala
berkat yang kami beroleh. Biarlah seluruh nuaf dan nonof dipenuhi berkat
Tuhan.

Nyanyi

(Gong tarian etnis TTS mengantar penari keluar, persembahan diedarkan)
……………….
: Tebarkan Pukatmu 6 „Nyanyian Syukur‟ (Pelayan turun dari mimbar mencabut
pedang dan teriak gaya TTS, kemudian menyanyi bersahutan dengan Kantoria
dan Jemaat. Nyanyian bersahutan dapat diatur masing-masing gereja)

Kami datang kami membawa
S‟gala berkat yang kami t‟rima
Ajar kami s‟lalu memberi
Dengan jujur, setulus hati
Kami datang kami membawa
Persembahan yang tak bernilai
Pandang kami, ya Tuhan Yesus
Biar berkat-Mu selalu baru
Kami datang kami membawa
Kehidupan dan semua nikmat
Ajar kami s‟lalu berbagi
Sambut berkat setiap hari
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Diaken

: (Mengajak jemaat berdiri dan berdoa, Nazar dan Perpuluhan dikumpulkan, jemaat
menyanyikan „Persembahan Kami‟)
Persembahan kami yang telah kami b‟ri
Sudilah berkenan Tuhan, berkatilah semua.
Tuhan ada lagi yang hendak aku b‟ri
Yaitu bhakti hidupku pada Tuhan Yesus. (duduk)

DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN
Penatua
: Bernyanyi dan menarilah bagi Allah
Tak hanya nyanyian di ruang kudus
Atau tarian tentang sukacita diri
Bernyanyi dan menarilah
dalam seluruh kata dan tindakan
Di segenap kehidupan
Bernyanyi dan menarilah bagi Allah
(Teriak gaya TTS) ………..
Pelayan

: Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan
menyanyikan SK 174 „Lais Manekat‟
Lais Manekat lo mas le‟uf; le natonon bi hit monik
Nek kun halan manek mese; bi hit monik manas fai.
Refr: Alekot kun neu sekau, le naton lais manekat
Bi in monin piut, fun sin mes napen tetus
Le Yesus anfe neu sin, bi in sonaf honis
Nati al‟al kit manek es nok es.
Yesus Kristus an ba‟ an kit
He alkit manek es nok es
Nane lasi knino in un
Nes nako ale lasi.

BERKAT
Pelayan

Nyanyi

: Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia
menjaga dirimu dari panasnya matahari, Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam
yang menakutkan. Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus memberkati keluar
masukmu dari sekarang dan selama-lamanya.
: KJ 473a „Amin‟
Amin -- Amin -- Amin
………… (natoni Pelepasan) …………
Gong Kreatif TTS mengantar pelayan untuk berjabatan tangan ………….
……….. Bonet Massal di depan Gereja ………..
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Bahan Tata Ibadah
Minggu ke-5 sesudah Paskah
Etnis Rote
21 Mei 2017

BERMUSIK BAGI ALLAH
ATRAKSI PEMBUKA
 Gong Taebenu ……………
(masuk keluarga Rote: Ayah, ibu dan anak berpakaian motif Rote) ………..
 Ayah …………….
Mama, ame bapa pung celana do (mama hendak pergi mengambil ……. Bapa berkata lagi)
…….. o iya bawa ju bapa pung ikat pinggang, sepatu dengan kaos kaki …….. (mama kembali
membawa permintaan ayah) ………
(Ayah mengambil celana dan menatap mama) …………. Mama lu kerja apa sa ko lu sonde bisa
setrika ini celana ju ko
 Ibu …………….
Bapa e, ko tinggal kastau ko beta setrika to. Itu sa ju omong pake urat
 Ayah ………….
Lu tau sekarang jam berapa! Kapan lu setrika, kapan beta pake. Ini nanti beta terlambat pi
pesta. Lu ni memang perempuan pemalas. Beta amati lu ni, sonde bisa urus ame ini anak ju.
Lihat dia pung badan kamomos. Beta tau begini beta sonde kawin deng lu …
 Ibu …………
Bapa jangan lebe-lebe e. Lu tiap hari bajalan baru lu tuduh beta macam-macam. Beta ni ju
cape e. Tiap hari beta bamasak, bacuci, basapu, urus anak. Lu kira beta sonde cape ko??
 Ayah ………..
Kenapa lu bilang? Beta bajalan? Beta bajalan supaya kasih ceke lu to. Satu kali lai beta
tampar lu pung mulut baru tau.
 Ibu ………..
(maju sambil mendekatkan pipi) ……… coba lu pukul! Lu berani sonto beta, beta pung saudara
dong datang dong kasih rata lu dengan tanah. Sonde tau malu lu kawin gampang, dapat
tanah gampang, sekarang lu mau pukul beta, e?! (Keduanya terus bertengkar) ……….
 Anak ……….
Ko Bapa deng mama kenapa lai ni. Su tua-tua ju sonde bisa omong pelan-pelan ko? Beta pung
talinga saki…
 (masuk Opa) ……………
Na basong dua kanapa?
 Ayah …………
E bapa, mari masok bapa, duduk di sini sa bapa
 Ibu …………
Pas sudah, bapa su datang. Te ini manusia mau pukul sang beta. Dia mau kasih tunjuk dia
pung jago…
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 Opa …………
Sudah diam su. Basong sonde malu kalo batareak ke anak kici sa. Coba ada persoalan na
basong omong bae-bae, ko? Ingat ini berumah tangga itu sama dengan kesatuan nada pada
gong-gong Rote. Basong dua sebagai suami dan isteri kalo baribut karmana basong pung
rumah tangga bisa harmonis. Nanti basong pung anak mau ikut teladan apa?
 Ayah ………
Beta minta maaf bapa, tadi beta hanya emosi. Tau lai setan apa su buat sampe katong baribut
lagi ni. Tapi tadi bapa pung maksud berumah tangga itu sama dengan kesatuan nada pada
gong-gong Rote tu apa maksudnya, bapa e?
 Opa ……….. (bangun dan berjalan ke arah jemaat, cerita tentang gong diceritakan oleh Pdt.
Samuel Pandie)
Gong orang Rote disebut „Meko‟. Jumlahnya ada 9 gong. Gong yang besar itu namanya „Meko
Ina‟ (gong Ibu). Meko Ina terbagi atas 3 Meko Ina Makamu (sulung), Meko Ina Tatae (tengah)
dan Meko Ina Laladan (bungsu). Lalu ada yang disebut Meko Nggasak/nggasa (Ayah) terdiri
atas 2 gong Meko Nggasa Laing (Besar) dan Meko Nggasa Daeng (Kecil). Dan ada 4 buah gong
kecil yang disebut Meko Ana (Ana). Meko Ana terdiri atas 4 gong: Meko Ana Leko (pertama),
Meko Ana Paiseli (kedua), Meko Ana Laladan (ketiga) dan Meko Ana Do‟o Dea (keempat). Kalau
semua dimainkan akan tercipta bunyi gong yang harmonis, ditambah bunyi La‟bu (Tambur).
Seharusnya rumah tanggamu seperti susunan gong-gong Rote. Rumah tanggamu harus
menciptakan kesatuan hati sehingga rumah tanggamu menjadi suatu musik dalam nada-nada
yang memberi keindahan. (mendekati kedua anaknya) ………. Sudah e, basong su dengar beta
pung penjelasan, jadi basong mau baribut na silahkan…
 Ayah …………
Sonde bapa, katong sonde baribut lai …… iya to, ma??!! (Mendekati ibu dan memeluk)
 Ibu ………..
Iya, sonde lai bapa. Tadi hanya karna emosi sa bapa…
 Opa ………..
Na, Bapa jalan su e. (mendekati cucu) ……. Kalau cucu pung bapa deng mama baribut na
kastau e, ingat gong Rote…
 Anak ………..
Tenang sa Opa nanti beta kastau ……… daaa Opa …
(mereka semua meninggalkan panggung)
 Bunyi Gong Rote „Teo Renda‟ atau Hello Te‟o Renda menggunakan Sasandu …………..
DIALOG BUDAYA & ALKITAB
Penatua 1 : Bermusik Bagi Allah ………….
Mai Takamina meko neu Lamatuak ……
Lihatlah gong-gong Rote berdentang
Mengajak kita mendendangkan kesatuan hati
Dan sukacita berhembus dari sorga,
bagi manusia dan bagi alam
Bermusik bagi Allah …………
Mai Takamina meko neu Lamatuak ……
(teriak gaya Rote) ………….
Biarlah nama Tuhan diagungkan
dalam kata, dalam pikiran,
dalam hidup dan dalam tindakan
Biarlah nada-nada sorak-sorai
bergema di dalam rumah
bergema di tengah masyarakat
Menyempurnakan puji di dalam gereja
dan segala bangsa bermusik bagi Allah
(teriak gaya Rote) ……………..
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PROSESI IBADAH
Pemberita
: Hari ini, Tuhan mengutus hamba-Nya
Mengajak seluruh hidup kita memuliakan Tuhan
Dan irama kebaikan memancar dari setiap pribadi
(Musik gong Rote/Tarian „Teo Renda‟ mengantar Pelayan, dilanjutkan dengan
pemasangan simbol adat Rote seperti selendang atau Ti‟i Langga, pelayan
berjabatan tangan dengan pendamping)
……………. Gong Kreatif Rote ………..
Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam irama kebaikan
: Ayun Langkahmu 2

Nyanyian

VOTUM & SALAM

Semua

:

(duduk)
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SAPAAN BAGI SELURUH UMAT
(Masuk seorang membacakan sapaan sebagai suatu nasehat dalam versi syair/bisa dalam bentuk
Helo versi Oenale, bagian ini dapat disesuaikan dengan kondisi versi Rote yang lain) …………..
Teman tanai dae bafok
Tetun tanai batu piak
Basa ndia na mana
sambu
Ma ataholi mana lalo
Rae menggelutu mana
sene loik
Ma Lama na‟u mana
kolu rouk
Tehu de‟de rasa po na‟u
Na la ma na‟u oo ana
sambu
Mandefa rakea lutu
Na manggelutu ana lalo
Rae Sina do Filanda
Manek do Manggeraum
Te tesa bela dae boin
Tama bela batu ikon
De dae dei fo naua
Ma batu dei fo namale
Penasehat 1

Penasehat 2

Nyanyi

Kesempurnaan bukan dari dunia
Keadilan bukan daari kolong
langit
Karena manusia akan lenyap
Dan manusia akan berlalu
Ular tanah kecil berganti kulit
Dan belalang menanggalkan kulit
Namun rumput habis terbakar
Dan belalang akan lenyap
Runtuhkan pagar menjadi rata
Dan ular kecil binasa
Orang Cina atau Belanda
Raja ataupun rakyat
Semua kembali ke tanah
Semua berkumpul masuk ke
balik batu
Hanya tanah yang beruntung
Dan hanya batu yang berbahagia

: Perhatikan wahai seluruh umat manusia
Dengarlah seorang kisah seorang penyadap
Ketika ia mengasah pisau, dan membersihkan semua alat sadapan
Ia akan bernyanyi, ia akan mendendangkan rayuan kepada gadis khayalan
Si mayang panjang agar meneteskan nira
Sang penyadap tak menjanjikan harta
sebagai imbalan
Ia hanya meminta: teteskan nira, penuhilah haik
Biarlah para balu dan yatim piatu dapat menikmatinya
: Hai anak-anak di Pertiwi Nusa Fua Funi
Nyanyian kita adalah nyanyian kasih
Nyanyian yang berbagi tanpa mengharap imbalan
Musik kehidupan kita adalah musik
tentang arti bersaudara
Tak ada nada yang dipetik
demi kepuasan diri sendiri
Hendaklah seluruh kata, pikiran, ucapan, perjalanan hidup dan tingkah laku
Memadahkan lagu nan indah
Dan musik yang merdu
: „Kasih Pasti Lemah Lembut‟ versi Termanu
Susuek, malole dedeana
Susuek, an hi fe ambon
Susuek, malole dale na
Susue susuema Lamtuak
Manoli neu ami ia, susuema Lamtuak
Manoli neu ami ia, ma sue ma lai ao
Manoli neu ami ia, susuema Lamtuak
Susuema manketuk basa ta‟

PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN HIDUP BARU
(Semua Pembaca yang bertugas bergilir di depan meja perjamuan) ……….
Instrumen Ayun Langkahmu 4 ……………
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Suara 1

: Kami mengakui segala keberadaan diri yang penuh dosa
Saat nada kehidupan kami hanya penuh kemunafikan dan dosa
Anak-anak bangsa saling menghujat
Kami lebih suka membesar-besarkan perbedaan
Dan membanggakan keberadaan suku
Padahal kami adalah satu sebagai saudara
Ya Tuhan, ajarkan kami kasih-Mu
O Lamatuak, nonoli hai Ho susue ma

Nyanyi

: Ayun Langkahmu 4 (bagian awal)

Suara 2

: Lihatlah kami, ya Tuhan
Hidup kami tak memuliakan Engkau
Kami membuat alam menangis
Nada-nada ratapan dinyanyikan
melalui hutan-hutan kami
Saat kami menghancurkan alam tanpa rasa malu
Dan ratapan itu terdengar di dalam rumah
Saat suami isteri saling melukai
Saat anak-anak menangisi redupnya cinta kasih
Dan kami adalah pelaku kejahatan
Ya Tuhan, kembalikan kami dalam kehendak-Mu
Berilah pengampunan-Mu, ya Tuhan
Fe ho ambon ma neu hai, O Lamatuak

Nyanyi

: Ayun Langkahmu 4 (bagian kedua)

Suara 3

: Dan kami menangisi perilaku yang memalukan
Untuk sesama kami yang menjadi budak
Lalu pulang tinggal nyawa
Anak-anak manusia dijual dengan harga murahan
Dan segenap generasi ini menangis
Mereka kehilangan anak, suami, isteri
Mereka kehilangan saudara
Dan dari dalam tanah terdengar ratapan pilu
Ya Tuhan, nada-nada kehidupan kami
sungguh gersang
Tiada lagi kemauan untuk mengasihi
Ya Tuhan, kembalikan kami ke jalan yang benar
O Lamatuak, mendi bali hai neu Ho dala ma

Nyanyi

: Ayun Langkahmu 4 (bagian terakhir)
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Penatua 2

Penatua 2
Pnt. 2 + J

Nyanyi

: Jika engkau menyesali dosamu
Serukan dengan nada hati penyesalan
Dan renungkan perkataan firman Tuhan ini:
Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan
berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan
kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. (Yehezkiel 18:21)
Mari kita berdoa: ……………
: Doa yang kita naikkan adalah tanda penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kini usai
segala penyesalan, mari kita menyatukan hati dan bersama-sama membacakan
komitmen hidup baru:
: Tuhan, Pencipta dan Pemberi kehidupan
Kami mengenal Engkau sejak leluhur kami
Kami mengerti penyertaan-Mu
dari buku kebenaran yang kami baca
Sesungguhnya kami tak mau kehilangan
dan ketinggalan mengerti kehendak-Mu
Sesungguhnya hanya dengan mencari Engkau,
kami beroleh bagian kesukaan kekal
Kini Tuhan …………
Kami mau menjadi berkat
Kami mau menunjukkan kehangatan kasih-Mu
bagi dunia ini
Dan ajarkan kasih-Mu di dalam rumah kami
Janganlah kemurkaan-Mu menimpa kami
Pakailah kami sebagai alat yang baik untuk dunia ini
hidup di dalam Engkau,
dan kami tinggal di dalam Engkau
Sampai selama-lamanya,
kami memahami perkataan firman-Mu:
Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintahperintah-Mu tidak kulupakan. (Mazmur 119:176)
: „Jangan Kamu Takut‟ (terjemahan Termanu)
Boso ho mumtau, Lamtuak holu nggo
Tui ma benga hehelun, ho mafandele
Ia fe susuek, o bi ho mumtau
Ho hapu bei balakai, fai o lo musu dalek
Lamtuak nda lao hendi, Lao hendi ho
Tui ma benga neu fai
Holu losa do na neu

PEMBACAAN MAZMUR
Pemazmur
: Mari kita berdiri dan menyanyikan Mazmur 150 dalam ragam Batu Matia (laras
tinggi)
)`Z~Z \ Q†Z Q†m \%`% %`Z~~b \ Z~Z~~Z~Z
Mari

memuji-me-muji

nama

Tuhan dengan

Q†m\%`% 5\ v~~c~~v~c v~`#`~z\!`# #`z~z\
Ta-ri-ta-ri-an, gambus keca-pi dan re-bana, dentang

z~~z~~z~z v~`#`~z\!`! 1 \
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denting cera-cap pu-ji Tuhanmu

!``# #`v~c\3 #`v~~c\ $``% v~c~z~‚ \
P+J

: ber-su - ka-ci-ta - lah, bergembi-ralah

#``#

z~c~z~‚\c~c~z~z

Tuhan perkasa,

$`†~c\!`!

ajaib mulia yang bernafas

c~~c``!\ $`†~c !`!\0 p
Bernyanyi ha - le-lu-ya. (duduk)
PS/VG
PEMBERITAAN FIRMAN
 Pelayan: Mengajak Jemaat menyiapkan hati dan menyanyikan Ayun Langkahmu 5 „Siapkan
Hatimu‟ dan bait 2, jemaat disilahkan berdiri ………………

 Doa dan Pembacaan firman dari Mazmur 33:1-9 oleh Pelayan
 Ucapan Bahagia …………
 Nyanyian KJ. 473b „Haleluya‟
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya (duduk)
 Khotbah
 Saat Teduh
PENGAKUAN IMAN RASULI
Penatua 2
: Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli
dalam bahasa Rote Tii. Baiklah kita berbalasan berkata demikian:
Penatua 2
: Au amahere neu Amak Manetualain
Jemaat
: Ndia Lamatuak fo mana koasa mate'en,
Penatua 2
: Mana nakadadadik lalai no dae-inak.
Jemaat
: Au amahere neu Yesus Karistus,
Penatua 2
: Ndia Manetualain Ana kisen. Ndia naa, ita Lamatuan ma ita Malanggan.
Jemaat
: Ndia inan Maria nairun numa Manetualain Dula-dale Malalaon mai,
Penatua 2
: Leo mae ana ta sunggu-soro nakabua nita no touk.
Jemaat
: Nggubenor Pontius Pilatus ndia parenda fo tao doidoso Yesus.
Penatua 2
: Ara paku londan nai ai ngganggek lain.
Jemaat
: Ana mate, basa boe ma ara ratoin.
Penatua 2
: Ana konda neni hatahori mana matek kara mamanan neu.
Jemaat
: Neu bei-nesan, Karistus nasoda fali numa mamaten mai.
Penatua 2
: Ana hene neni nusa tetuk do inggu temak neu,
Jemaat
: De nanggatuuk neu Amak Manetualain boboa konan,
Nai mamana hada-horomatak mate'en.
Penatua 2
: Neu ko Ana fali numa naa mai,
Jemaat
: fo naketu-naladi huku-dokik soa-neu hatahori masodak ma hatahori mates.
Penatua 2
: Au amahere neu Manetualain Dula-dale Malalaon;
Jemaat
: Au amahere ae, Lamatuak nggarei mamalaon hambu nai bee a mesan;
Penatua 2
: Au amahere ae, hatahori Karisten muste leo-la'o dalek esa no dale lolo-laok;
Jemaat
: Au amahere ae, Manetualain koka heni ita sala-singgon;
Penatua 2
: Au amahere neu ko Manetualain tao nasoda falik ita, na, ita pake ao-ina beuk;
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Jemaat
Penatua 2
Pnt + J

: Au oo amahere boe ae, Manetualain fee ita masodak tetebes fo ta mana ketuk.
: Au nemeheheren talo kada naa.
: Amin.

Nyanyi

: Gita Bhakti 313 „Dalam Rumah Bapaku‟ (terjemahan Termanu)
Nai Lamtuak uma ndale, mamanak ba‟u
Boso bi ma boso ngenge ho dalem
Lamatuak dadi manek nai nusa sodak
An fe au sodak molek ma neu ho
Boso ma mafandele heni susuek
Ho hapu mangaledok nusa sodak
Nai Lamtuak uma ndale, mamanak ba‟u
Mamahele tateek, An sipo ho.

(duduk)

PS/VG
PERSEMBAHAN

Pembaca 1

(Persembahan yang disiapkan 9 jenis persembahan. Angka 9 menunjuk 9 bibit/pule
sio yang di turunkan Lamatuak dari puncak gunung Lakamola)
(Masuk pembaca persembahan, berdiri di depan meja persembahan) ………..
: Dari kerendahan hati bumi ti‟i langga
Kami mempersembahkan hasil lontar yang manis
Biarlah kehidupan kami meneteskan kebaikan (terjemahkan dalam bahasa
Rote)
(3 orang Masuk pembawa persembahan …………)

Pembaca 2

Pembaca 3

: Dari keelokan pesisir pantai Nusa Fua Funi
Kami persembahkan segala hasil laut
Kami mengagumi keindahan buah karya-Mu bagi negeri kami … (terjemahan
Rote)
(3 Masuk pembawa persembahan …………..)
: Dari benih kehidupan gunung Lakamola
Kami membawa marungga, lepa, kacang dan jagung
Negeri kami dipenuhi minyak embun sorgawi ….. (terjemahan Rote)
(3 Masuk pembawa persembahan) …………………..

Petugas 1

: Mengucapkan ritus persembahan ………………
(Dapat juga dalam bahasa Rote dan diterjemahkan)
Ya Tuhan, Pemberi Sembilan benih kehidupan
Engkau tak pernah membiarkan kami
meradang dalam kelaparan
Engkau telah menebarkan benih bagi seantero negeri
Dan kami datang mengangkat hati, merendahkan diri
Mengucap syukur, atas segala berkat kehidupan
Terimalah persembahan kami
(Gong Te‟o Renda mengiringi pembawa persembahan kolekte dari arah depan, para
pembawa persembahan hasil alam berlutut, meletakkan hasil alam, petugas kolekte
berlutu dan gong mengiringi para penari keluar dari ruangan) ……………..

Nyanyi

: PKJ 282 „Tuhan Tolonglah Bangunkan Iman‟
Tuhan tolonglah bangunkan iman;
Pulihkanlah kasih yang remuk. (2x)
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku
biar di tangan-Mu berbentuk.
Tuhan, tolonglah bangunkan iman;
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pulihkanlah kasih yang remuk.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku mahsyurkan kasih-Mu. (2x)
T‟rimalah baktiku, layakkan diriku
untuk kemuliaan nama-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku mahsyurkan kasih-Mu.
Harta dan karya, takhta dan nama
Kusembahkan bagi nama-Mu. 2x
T‟rimalah, ya Tuhan, baktiku bagi-Mu
dan berkati akta imanku.
Harta dan karya, takhta dan nama
Kusembahkan bagi nama-Mu.
Urapi Tuhan, bibir mulutku
jadi saksi kebaikanmu. 2x
Pakailah diriku, berkati budiku
untuk melukiskan kasih-Mu.
Urapi Tuhan, bibir mulutku
Jadi saksi kebaikanmu.
(Usai kolekte dikumpulkan semua petugas persembahan kolekte masuk dan berdiri
pada tempat pengambilan persembahan)
Diaken 4

: Jemaat disilahkan berdiri, mari kita berdoa: ………

Nyanyi

: „Persembahan Kami‟
(dilanjutkan dengan persembahan nazar/perpuluhan)
Persembahan kami yang telah kami b‟ri
Sudilah berkenan Tuhan, berkatilah semua.
Tuhan ada lagi yang hendak aku b‟ri
yaitu bhakti hidupku pada Tuhan Yesus.

(duduk)

DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN
Penatua 1 : Firman Tuhan telah diberitakan
Hai anak-anak dalam kesatuan nada „Meko‟
Muliakan Tuhanmu dengan kata dan tindakan
Hidupkanlah irama kehidupan yang hampir gersang
Kabarkan sukacita dalam lagu dan tindakan kebaikan
(Teriak gaya Rote) ………..
Hai anak-anak sorga ……..
Buatlah irama sorga memenuhi bumi
Supaya segala bangsa menyatu dalam kesatuan hati
Bermusiklah bagi Allah …………..
Mai Takamina meko neu Lamatuak
(Teriak gaya Rote) …………
Pelayan

: Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan
menyanyikan Ayun Langkahmu 13
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BERKAT
Pelayan

Nyanyi

: Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia
menjaga dirimu dari panasnya matahari, Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam
yang menakutkan. Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus memberkati keluar
masukmu dari sekarang dan selama-lamanya.
: NKB 225 „Haleluya! Amin!‟

(Gong Kreatif Rote mengantar pelayan untuk berjabatan tangan) ………….
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Bahan Tata Ibadah
Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga
Multi Etnis
Kamis, 25 Mei 2017

BAHASA SEBAGAI ALAT
KESAKSIAN
ATRAKSI PEMBUKA
 Tiupan Keong/Tois ……………
 Bunyi Gong etnis NTT ……………….
Penutur 1 …………….
(masuk seorang berpakain Rote & teriak gaya Rote) ……………
Saudara-saudari ………
Ketika kita duduk bersama dalam persekutuan ini
Kita teringat akan kenaikan Tuhan Yesus
Tuhan Yesus kembali ke sorga sebagai Raja
Penutur 2 …………….
(masuk seorang berpakain etnis Alor & teriak gaya Alor) ………..
Berita kemenangan telah dinyatakan
Tuhan pergi agar menyediakan tempat bagi kita
Bersukacitalah, bersukacitalah
Penutur 3 ………….
(masuk menggunakan etnis TTS/Amarasi/Amfoang/Helong, teriak sesuai etnisnya) ……
Dan kemenangan itu adalah milik kita
Sesungguhnya kita adalah umat yang diberkati
Tuhan adalah Raja di atas segala raja
Penutur 4 …………
(masuk etnis Flores, teriak etnis Flores) ……….
Hari ini sorga dan bumi berjumpa
Hari ini, kepastian telah kita nikmati
Beribadahlah dengan hati yang penuh sukacita
 Gong kreatif etnis NTT ……………
PROSESI IBADAH
Penatua 1 : (Berpakaian etnis Sabu) ………….
Hari ini hentakkan kemenangan bergema
di seantero Flobamora
Kemenangan Kristus mengharumkan
negeri cendana
Kemenangan Kristus begitu manis didengar,
seperti manis gula air di negeri Hawu
dan negeri Lontar
Kemenangan Kristus, memancarkan warna keindahan
bagai danau Kelimutu yang elok
Kemenangan Kristus membuat bumi menari
seindah lenggak-lenggok Likurai
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yang menghentak bumi
Dan inilah cara Tuhan berbahasa cinta
bagi manusia
Bahasa sorga, bahasa Tuhan adalah
bahasa kesaksian
Cinta Tuhan untuk Flobamora
dan untuk seantero bumi
tak akan lekang oleh waktu
……………….Gong Etnis NTT mengantar pelayan dari arah depan ………….
(pelayan berjabatan tangan dan ke mimbar)
Berdirilah sekarang, beribadahlah
dalam kesaksian cinta Tuhan
Nyanyi

: KJ 14 „Muliakan Tuhan Allah‟ (ayat 2 dalam bahasa Semau)
Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah
muliakan pimpinan-Nya, dalam kasih sayang-Nya
Naka haling Lamtua Allah,
naka haling Lamtua Allah
Naka Un in pelanoen nini Un in namnau ka

VOTUM & SALAM
Pelayan
: Teguhkan hatimu untuk beribadah hanya kepada Tuhan ….

Semua

:

(duduk)

PEMBACAAN NAS PENUNTUN
(Masuk 2 orang berpakaian TTU dan Belu) …………..
Diaken 1
: Firman Tuhan yang terulis dalam Surat Efesus 4:10 berkata demikian: „Ia yang
telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari pada semua langit, untuk
memenuhkan segala sesuatu.‟
Diaken 2
: Inilah nasehat Rasul Paulus tentang kesatuan jemaat yang berbeda-beda. Kita
mesti bercermin dari kesatuan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh
Kudus. Allah yang menampakkan diri dengan cara yang berbeda itu telah kita
kenal di dalam kehadiran Yesus Kristus. Ia telah menang atas maut, Ia kini naik
ke sorga sebagai Raja. Hendaklah kita saling menjaga persekutuan dalam hati
yang bersih sebagai bentuk bahasa kesaksian kita bagi dunia. Firman Tuhan
melandasi ibadah kita.
Nyanyi
: KJ 375 „Saya Mau Ikut Yesus‟ ayat 2 dalam bahasa Sabu)
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Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus
sampai s‟lama-lamanya.
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia
Saya mau ikut Yesus sampai s‟lama-lamanya.
Ddhei ya ta peduta Yesus,
Ddhei ya ta peduta Yesus
tade lodho namii-namii.
Maji lema ta hedui
Mari mada pa raiwawa,
Ddhei ya ta peduta Yesus
tade lodho namii-mii.
PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN HIDUP BARU
(Semua Pembaca yang bertugas bergilir di depan meja perjamuan) ……….
Instrumen „Ya Tuhan Dengarkanlah‟ ……………
Suara 1

Nyanyi

Suara 2

: (Etnis Flores) ………
Kami dikarunia Tuhan segala kesuburan
Kami dikarunia Tuhan segala marga satwa
yang tersohor
Tetapi kami sendiri merusak alam
sebagai ibu kehidupan
Kami egois dan hanya memikirkan
kesenangan kami
Padahal semua keindahan kehidupan ini
adalah cara Tuhan mengasihi kami
Ampunilah kami, ya Tuhan, kami tak mampu menjaga segala buah ciptaan-Mu
………..
(diterjemahkan dalam bahasa Flores)
: „Ya Tuhan Dengarkanlah‟

: (Etnis Sumba) ……….
Kami memperagakan kekerasan
Berbicara tanpa mengenal rasa sakit
Membanggakan segala kelebihan
yang ada pada diri
Lalu iman kami gersang seperti padang sabana
Dan kami menginjak sesama
Seolah sesama adalah kuda tunggangan
tak bernilai
Padahal sesama adalah buah ciptaan Tuhan
yang paling mulia
Ampunilah kami, ya Tuhan,
jika kami berlaku kasar terhadap orang-orang yang seharusnya kami kasihi
………..
(diterjemahkan dalam bahasa Sumba)
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Nyanyi

: „Ya Tuhan Dengarkanlah‟

Suara 3

: (Etnis Fatuleu) ………….
Dan kami mengabaikan segala ajaran Tuhan
Kami meremehkan setiap doa leluhur kami
Perjuangan hamba-hamba Tuhan untuk kami mengenal Tuhan Yesus
Telah kami remehkan dalam sikap hidup setiap hari
Di gereja-Mu, kami berlaku munafik
Kami kehilangan suara ketika ketidakadilan merajai bumi
Kami tak mau berbagi dengan mereka yang terpinggirkan
Padahal gereja-Mu adalah bahasa kasih-Mu
Supaya kami bersekutu dan menjadi berbeda dengan dunia
Ampunilah kami, ya Tuhan …………..
(diterjemahkan dalam bahasa Fatuleu)

Jemaat

: (Menyanyikan „Ya Tuhan Dengarkanlah‟)

Penatua 2

: (berpakaian etnis Rote) ………….
Dosa bukanlah syair pemuas penyesalan
Dosa adalah benih yang menumbuhkan kehancuran iman
Pandanglah kepada Tuhan
Demi kita, Ia memberi segalanya,
bahkan Ia mengorbankan nyawa-Nya
Dan dalam kemenangan-Nya sebagai Raja,
hendaklah kita bangkit melawan segala dosa
yang merajai hati, pikiran dan perbuatan kita
Mari kita berdoa: …………..
Segala doa yang kita panjatkan,
meminta kemauan sebagai ciptaan baru,
dan karena itu marilah bersama-sama
membacakan komitmen hidup baru:
Tuhan, Tuhan kami,
Tegakkanlah kami dalam kebenaran-Mu
Supaya kami bernaung di dasar yang kuat
Segarkan kami seperti pohon
Sehingga akar-akar kehidupan kami mencengkeram kebenaran tanpa rapuh
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Nyanyi

Ulurkan Roh-Mu, cabutlah segala yang jahat
Supaya kami menertawakan dosa
Dan kebenaran bersorak-sorak
melalui bibir mulut kami
Sampai kami memahami janji firman-Mu:
„Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari
Yang Mahakuasa. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit
demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumahmu yang adalah hakmu.‟ (Ayub
8:5-6)
: „Jiwa Rindu‟ versi KJ 402 „Kuperlukan Jurus‟lamat‟)
Jiwa rindu Tuhan Yesus, datang s‟lamatkan beta
Karena kalau Tuhan dekat, makin aman hatiku
Biar kami memuji, tiada g‟lisah dan cemas
Walau beban menakutkan, dengan Yesus terlepas
Usi‟ ka-lu mlomit mok kau,
kalu kahat au um-neuk
Kaul au‟nao ubua ok Yesus,
na au monik me na-leok
Fun au smanak mes nam-ne‟
Bi lan opat ma nonof
Tebes au mes ka um-tau fa,
Lo u-tuin kuk au U-si

PEMBACAAN MAZMUR
Pemazmur
: Mari kita berdiri dan menyanyikan Mazmur 47

(duduk)
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REFLEKSI „BAHASA SEBAGAI ALAT KESAKSIAN‟
(Masuk satu keluarga, suami orang Timor, dan isteri orang Rote, keduanya
bercakap sambil duduk)
Mama
: Bapa, bapa, bapa (bapa tidak mendengar karena asyik bermain HP)
Woe tenganga e (bapa terkejut)
Bapa
: Ko mama bisa omong pelan sedikit ko (melanjutkan maen HP)
Mama
: Bapa, lu anggap beta barang ko? Coba lu kasih barenti itu HP dan dengar beta
Bapa
: (membuang HP di meja)
Ho apa na omong su (dengan muka seperti tidak peduli)
Mama
: Bapa, lu pung maksud apa, tulis di status facebook bilang „Aku Merindukanmu
Sayangku‟. Itu bapa omong untuk sapa tu…
Bapa
: Ko hanya status sa ju, lu su mulai camburu lai
Mama
: Ini bukan soal camburu. Tapi beta rasa lu sadar bahwa itu status tu su sama ke
ana ABG dong. Padahal lu su mofak, sonde tau diri. Su begitu nama di facebook
„Halilintar Oebufu‟ nama sa Lukas ma ganti halilintar na
Bapa
: Makanya gaul sadiki, supaya otak tabuka. Woe beta muat begitu bukan berarti
beta bagatal e
Mama
: Bapa ni sonde tau malu e. Beta heran, tanta Be‟a bisa sms beta bilang: woe ibu
makan dengan ikan lawar o. Beta kaget, he tanta Be‟a tau darimana? Dia bilang
ko Halilintar Oebufu yang muat di status to. Beta ada bardoa, lu bisa muat di
status baru bilang: isteriku beriman dengan sungguh. Berarti lu buka mata. Ado
halilintar Oebufu e, tau diri do.
Bapa
: Woe, beta muat apa ju bukan lu pung urusan. Ko ini namanya dunia maya. Ini
dunia omong kosong ju, lu bisa sesak. Bukannya pi bamasak ma lu ju campor
hal yang sonde penting
Mama
: Ado bapa, beta rasa ang. Muat apa-apa ju ingat te semua foto, status dengan
kata-kata tu harus jadi alat kesaksian. Lu pikir orang sonde omong lu ko?
Bapa
: Andia kalo turunan hanya tau nae tuak begini su. Woe, hidup itu baruba
Mama
: Andia lu pung begini ni yang makanya orang bilang lu tanganga to. Sudah do,
omong deng lu beta bosan. Nama halilintar Oebufu, ma jalan sa mati angin.
Sudah urus lu pung diri di situ, kalo manusia sonde tau diri, lebe bae mati sa.
Bapa
: Beta doa ko lu yang mati duluan
(Keduanya meninggalkan panggung) ………….
PEMBERITAAN FIRMAN
 Pelayan: Mengajak Jemaat menyiapkan hati dan menyanyikan „Firman Allah Kekal‟ dan
pengulangan nyanyian, jemaat disilahkan berdiri ………………

 Doa dan Pembacaan firman dari Kisah Para Rasul 1:1-11 oleh Pelayan
 Ucapan Bahagia …………
 Nyanyian KJ. 473b „Haleluya‟
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya
 Khotbah
 Saat Teduh
PENGAKUAN IMAN
Penatua 2
: (berpakaian etnis Amarasi) …………
Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli
(Amarasi) baiklah semua yang percaya berkata:
Kelompok I
: Au 'pirsai 'eu Ama' Uisneno,
Kelompok II : es re' Uisneno akuasat anneis-neis ji,
Kelompok I
: Amo'et-Apakaet neno tunan ma pah-pinan.
Kelompok II : Au 'pirsai 'eu Yesus Kristus,
Kelompok I
: es re' Uisneno In Anah re' fua' mees' aah.
Kelompok II : In re' naan, hit Usi'.
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Kelompok I
Kelompok II
Kelompok I
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok

: In ainaf bi Maria na'apu' na'ko Uisneno In Asmaan Akninu',
: maski in ka ntuup niit fa nok atoni'.
: Sin nha'mui' ma na'nuka' Usif Yesus oras gubernur Pontius Pilatus annaa'
aprenat.
II : Sin nkuus nakfiir' Ee nbi hau nehe.
I
: In nmaet, rarit sin nsuub naneuk Goe.
II : In nsanu nbi bare neu amaets ein.
I
: Anmeu on naan ate, Kristus anmoni nfain na'ko In a'maten.b
II : In na'ait On ansae neu sonaf neno tunan,
I
: rarit antuun On et Uisneno In abnapan a'ne'u, anbi bare re' mahormata' anneisneis ji.
II : Oras In nkoen On anfain neem na'ko nee,
I
: In of nafeek hukun neu tuaf amonit ma tuaf amates.
II : Au 'pirsai 'eu Uisneno In Asmaan Akninu';
I
: Au 'pirsai 'ak, apirsait ein neu Yesus Kristus etan bare mee-mee ro kninu';
II : Au 'pirsai 'ak, apirsait ein neu Yesus Kristus ro he nmonin kninu' nok nekaf mese'
ma ansaof mese';
I
: Au 'pirsai 'ak, Uisneno nnoes nain hit saant am penu sin;
II : Au 'pirsai 'ak, of oras Uisneno namonib nafani' kit ate, hit ttoup aof fe'u;
I+II : Au 'pirsai 'ak, Uisneno nfee kit a'monit amneot ma amnonot re' nabar-baar. Au
'pirsai on re' naan, tua.
(duduk)

PERSEMBAHAN
Gong salah satu etnis NTT (salah satu gong lokal yang ada) …………….
Diaken 4

: Dari segala kebaikan dan berkat Tuhan yang telah ditumbuhkan di negeri
Flobamora, kami membawa segala persembahan. Inilah tanda ungkapan syukur.
(Masuk berbagai etnis di NTT dan membawa persembahan ciri khas etnisnya,
diletakkan di meja perjamuan, petugas persembahan mengedarkan kolekte) ………

Nyanyi

: PKJ 146 „Bawa Persembahanmu‟ (disambung terjemahan Semau)
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
Dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refr: Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Kil mi in beleng ngas le, tamang sekit Lamtuan
Um in kohe kanas sua, nini dael kolo
Kil mi in beleng ngas le, tamang bel kit Lamtuan
Refr: Kil mi in le belengas nini dalen in kolo
Kil mi in le belengas, le nodan mamo
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
oleh apa sajapun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima. (Refr)
Lamtua in namnau mi ka, muun dui deng tatoang
In ne apan-kloma ngias muik in tatai lo
Un in neka-namnau ka, mi simun toang son. (Refr)
Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. (Refr)
Sao ku aap-inam ma, le Lamtua pake
Halin atulis neta, Un in kuasa ka
Daem nol titu-tema Lamtua bel mian son. (Refr)
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(Usai kolekte dikumpulkan semua petugas persembahan kolekte masuk dan berdiri
pada tempat pengambilan persembahan)
Diaken 4
Nyanyi

: Jemaat disilahkan berdiri, mari kita berdoa ………
: „Persembahan Kami‟ (dilanjutkan dengan persembahan nazar/perpuluhan)
Persembahan kami yang telah kami b‟ri
Sudilah berkenan Tuhan, berkatilah semua
Tuhan ada lagi yang hendak aku b‟ri
yaitu bhakti hidupku pada Tuhan Yesus.

(duduk)

DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN
Penatua 3
: (berpakaian etnis Amfoang) ……….
Tuhan Yesus telah menjadi Raja
Ia berdiam dalam takhta kekal
Ia akan datang menjemput kita untuk hidup kekal
Bersukacitalah, bersukacitalah
(Teriak gaya Amfoang) ………..
Belajarlah tentang kemenangan ini
Ini adalah cara Tuhan mengasihi kita
Hendaklah seluruh hidupmu memuliakan Allah
Biarlah bahasamu menjadi alat kesaksian
(Teriak gaya Amfoang) …………
Pelayan

: Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan
menyanyikan „Ku Berserah Kepada Allahku‟ terjemahan Sumba:
Kumopunya I Miri Yehu nggu
Lapinu ta-ha dangu wai tehik
Daningu a, ma panjangna
Ama panamu Dai kamanyuma
Kupi-manya na luan-dang pamandung
Lapalindi dangu lamananga
Nambangat tu nangilu na
Ama panamu Dai kamanyuma

BERKAT
Pelayan

Nyanyi

: Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia
menjaga dirimu dari panasnya matahari, Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam
yang menakutkan. Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus memberkati keluar
masukmu dari sekarang dan selama-lamanya.
: KJ 473a „Amin‟
Amin -- Amin -- Amin
Gong Kreatif NTT mengantar pelayan untuk berjabatan tangan ………….
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Bahan Tata Ibadah
Minggu ke-6 sesudah Paskah
Etnis Sabu
28 Mei 2017

KERAGAMAN BUDAYA SEBAGAI KEKAYAAN
DALAM TUBUH KRISTUS

ATRAKSI SITUASIONAL
(Seorang Laki-laki berpakaian Sabu masuk sambil membacakan Pengantar Tema)
Penduduk asli Sabu adalah suku bangsa Sabu. Secara geneologis, suku bangsa Sabu
Raijua terbagi atas klan-klan yang disebut Udu. Udu-Udu ini merupakan kesatuan
kelompok yang berasal dari satu keturunan. Udu-Udu ini terbagi lagi menjadi sub klan
(kerogo-kerogo)
Berdasarkan pembagian wilayah adat, maka kelompok-kelompok Udu terbagi dalam 5
lokasi atau wilayah adat, yakni: wilayah adat Seba (Ha‟ba) dan Menia, wilayah adat
Mesara (Mehara), wilayah adat Liae, wilayah adat Timu (Dimu), dan wilayah adat Raijua
yang terpisah dari wilayah Sabu.
Wilayah adat Seba menamakan dirinya orang Seba (Do Ha‟ba), wilayah adat Mesara
menamakan dirinya orang Mesara (Do Mehara), wilayah adat Liae menamakn dirinya (Do
Liae), wilayah adat Timu menamakan dirinya Orang Timu (Do Dimu) dan wilayah adat
Raijua menamakan dirinya orang Raijua (Do Raijua).
Relasi antar kelompok terjadi melalui hubungan kawin mawin, solidaritas dalam
kematian, mengatasi konflik, memelihara lingkungan hidup dan kegiatan sepanjang
perjalanan musim menurut kalender adat Sabu Raijua. Selain itu, relasi antar kelompok
di Sabu, nampak dalam hak milik seperti tanah. Oleh karena itu, yang sangat berperan
dalam hal ini adalah kelompok (Bangngu Udu) yang bertanggung jawab menyelesaikan
sengketa tanah yang timbul, baik di antara sesama warga Udu maupun antar warga
Udunya dengan warga Udu lainnya.
Tarian Pedoa …………. (kalau dapat nyanyiannya mengisahkan tentang pembagian
wilayah Sabu …. diperagakan dalam 2/3 menit) ………
(masuk seorang Ibu berpakain etnis Sabu) ………
Kau dengar semua itu
Setiap Udu dalam sapaan menyatu
dalam bingkai kata „do‟ (orang)
„Do‟ atau orang, mengajarkan suatu nilai penghormatan
Suatu hikmat pengajaran tentang identitas manusia
yang kaya makna
Meski berbeda dalam wilayah tempat tinggal
Semuanya membentengkan satu harapan:
Kamu memang berbeda,
tetapi kamu adalah satu di dalam tubuh Kristus
Keragaman budaya sebagai kekayaan dalam tubuh Kristus ...................
(diterjemahkan dalam bahasa Sabu)
(teriak gaya sabu) …………
Musik Kreatif Gong Sabu ………………..
Instrumen „Serikat Persaudaraan‟………..
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DIALOG BUDAYA DAN KEKRISTENAN
Penatua 1
: Tuhan menciptakan setiap negeri
dengan kekayaannya
Tuhan menuntun manusia dalam
peradaban hidupnya
Tuhan menenun manusia dalam
berbagai perbedaan warna kulit
Dan setiap kali manusia berjumpa dengan sesama
Tuhan meminta aksi kebaikan
Aksi yang membalut perbedaan
dan menemukan keragaman yang indah
Lihatlah di negeri Do Hawu ………..
Hikmat tentang keragaman adalah kekayaan
Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Tuhan ……
Hendaklah kita saling menata kehidupan
Ingatlah makna kebenaran ini …
Keragaman budaya adalah kekayaan dalam tubuh Kristus …. (terjemahan etnis
Sabu)
Musik Kreatif Gong Sabu …………
PROSESI IBADAH
Pemberita
: (Pendamping Pendeta bersama Pelayan berjalan dari arah depan)
Hari ini, Tuhan mengutus hamba-Nya
Ia akan berbagi kebenaran dan membuka isi hati Allah
Dan kita belajar, untuk mau melepas kehidupan berselubung dosa
(Pemasangan Simbol Adat, Pelayan menuju mimbar) ………….
Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam kehangatan kasih Tuhan:
Musik Kreatif Gong Sabu …………
Nyanyi

: Wartakan Damai 2
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TAHBISAN IBADAH
VOTUM
Pelayan

Semua

:

Teguhkan hatimu untuk beribadah hanya kepada Tuhan …

:

(duduk)

KAJIAN KEKAYAAN BUDAYA DALAM MENGHARGAI KERAGAMAN
(Masuk 2 orang etnis Sabu) .................
Ibu

: Dahulu kala, dua orang bersaudara „Muji Bab‟o dan Lao Bab‟o, bertengkar
tentang pewarna nila. Pertengkaran itu membuat keduanya menciptakan corak
tenunan yang berbeda. Muji Bab‟o menciptakan corak „hubi ae‟ (bunga palem
besar) dan Lao Bab‟o menciptakan corak „hubi iki‟ (bunga palem kecil)

Kantoria

: (Bersahutan menyanyikan sepenggal syair Pado‟a dan mengajak jemaat bernyanyi
bersama ……. bagian ini dapat diciptakan sendiri)

Bapak

: Kau dengar itu hai anak-anak pewaris titisan darah Rae Due Nga Donahu
Kita semua diciptakan dalam perbedaan
Ketika perbedaan itu dibesarkan
Yang ada hanya kehancuran dan dendam melukai
Perbedaan mesti kita jalani dengan hikmat
Hingga kita dapat menghasilkan corak kehidupan yang saling memperkaya

Kantoria

: (Bersahutan menyanyikan sepenggal syair Pado‟a dan mengajak jemaat bernyanyi
bersama ……. bagian ini dapat diciptakan sendiri)

Nyanyi

: „Nyamanlah Jiwaku‟ versi Sabu.............
Pa ra murimada pa raiwawa dhe
Ludu dho ti hedui herui
Tapulara Yesus do era penau
Ketanna, ketanna ade ya
Refr: Ketanna ade ya
Ketanna, ketanna ade ya

PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN HIDUP BARU
(Instrumen „Jula Huba‟) ……………..
Suara 1

: Keragaman Budaya Sebagai Kekayaan Dalam Tubuh Kristus
Apakah yang dapat kita banggakan?
Saat pikiran kita tertuju hanya kepada
saling membeda-bedakan?
Manusia membiarkan hatinya
dikuasai kecemburuan
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Kantoria

hatinya bertunas kemunafikan dan kebusukan
Ingatlah bahwa semua itu adalah dosa
Itu adalah gerbang derita yang memalukan
: (Menyanyikan „Jula Huba [Pasrah Diri] bait 1 Bahasa Sabu & Bahasa Indonesia)

(petugas secara bergilir membaca di depan meja perjamuan) …………
Suara 2

: Terkadang aku malu, melihat kelakuan
orang-orang di sekitarku
Aku hadir dalam hidup mereka,
tetapi mereka tak pernah menganggapku
bagian dari mereka
Aku mengasihi mereka apa adanya,
tetapi mereka mengasihi aku seadanya
Dan kulihat gemuruh perbedaan kini
melesat dalam kehidupan ini
Segala kata-kata yang diucapkan,
hanya penghinaan dan segala cap
yang menjadi bahan lelucon
Padahal mereka membaca Alkitab yang sama
Mereka percaya kepada Tuhan yang sama
Dan aku tidak mau berlaku seperti mereka
Bagiku, kehidupan ini adalah bagaimana mengelola
segala perbedaan sebagai kekayaan
Terima kasih Tuhan,
Engkau mau menerima diriku apa adanya
Minahare ke Muri ya, Do hame ke ngiu ya ...........
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Jemaat

: (Menyanyikan „Jula Huba [Pasrah Diri] bait 2 Bahasa Sabu & Bahasa Indonesia)

Suara 3

: Aku telah hidup di negeri ini
berpuluh-puluh tahun
Tetapi mereka masih menyebutku
sebagai pendatang
Mereka menghina peradaban
dari mana aku berasal
Mereka suka melihatku terjatuh
Dan membenci aku,
jika aku ternyata lebih dari mereka
Padahal di mana kakiku berpijak
Di situlah aku merasa rumah dan kehidupanku
Sekarang aku hanya bisa diam
Diam untuk mendengar,
diam untuk melakukan
apa yang mereka kehendaki
Dan aku membenci mereka,
menurutku: mereka semua itu bodoh
Aku akan selalu berdoa dan mengasihi mereka
Tuhan ampunilah mereka ......
Muri jii Deo Jii Pehami nehala ludu ro

Jemaat

: (Menyanyikan „Jula Huba [Pasrah Diri] bait 3 Bahasa Sabu & Bahasa Indonesia)

Penatua 2

: Saudaraku ………….
Hanya dengan mengakui segala dosa, maka kita akan memahami arti kehadiran
kita di bumi ini. Hanya dengan bertobat dan merenungkan semua kehendak
Tuhan, kita akan memancarkan kemuliaan Allah yang penuh kebaikan.
Dengarlah kebenaran ini: Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah
sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab
jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. (2 Petrus
1:10).
Dengan memahami panggilan dan pilihan hidup kebaikan, marilah kita bersamasama ucapkan komitmen hidup baru:
: Tuhan, Maha Pengampun
Ajarkan kami makna kebaikan
Karena Engkaulah yang mengetahui
kekurangan dan kelemahan kami
Kami mau kebaikan bernaung di dalam hati
dan di dalam rumah
Sebab pertobatan adalah kekuatan kami
Pertobatan adalah cara kami
meraih rancangan Tuhan
Dalam menikmati kemuliaan-Mu
dalam keragaman ciptaan,
Saat ini ………
Kami mau melepaskan keegoisan diri
Di setiap darah yang mengalir
Rasukilah kasih karunia-Mu
Agar hati kami mengenal-Mu,
pikiran kami dipenuhi hikmat-Mu
Dan kami tidak ragu meramu segala yang baik
Sehingga tanah tempat kami berpijak menumbuhkan keselamatan
Dan akhirnya kami mengerti:
„Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat‟ (Matius 4:17).

Pnt 2 + J

Nyanyi

: NKB 17:1 „Agunglah Kasih Allahku‟ (versi Sabu)
Haj‟a d‟èi nga ruba Muri do tèra-tèra madalae
Do d‟ai la rae made mada
J‟e do d‟ai la d‟ida liru
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Jad‟i Noo ta dèu raiwawa, ri mone ae haj‟a d‟èi
Ta ma kale dèu do huli, ta pehuba hala
Refr: Tèra-tèra ne mone ae haj‟a d‟èi Muri dii
Do peeloro, do ketutu, haj‟a d‟èi Muri dii
PEMBACAAN MAZMUR
Pemazmur
: Mari kita berdiri dalam pujian berbalasan menyanyikan Mazmur 33
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(duduk)
PEMBERITAAN FIRMAN
 Pelayan: Mengajak Jemaat menyiapkan hati dan menyanyikan KPP. 280. Bait 1 „Firman-Mu,
Ya Tuhan‟ usai nyanyian jemaat disilahkan berdiri ………………
 Doa dan pembacaan firman dari 1 Korintus 12:12-31 oleh Pelayan
 Ucapan Bahagia …………
 Nyanyian KJ. 473b „Haleluya‟
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya
 Khotbah
 Saat Teduh
PENGAKUAN IMAN
Penatua 2
: Marilah kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan KJ 280 dalam versi bahasa
Sabu ………….
Nyanyi
: Manno nga kaho nga paraha‟ja ya
Pa Deo Ama Mone Tao
Do pe‟era liru nga raiwawa
Je do ha‟ja nga, ddau raiwawa
Manno nga kaho nga paraha‟ja ya
Pa Ana no do Mone Miha
Do‟lla pe made ‟je ka‟di wari
Ha‟e la era, mmau megala
Manno nga kaho nga paraha‟ja ya
Pa Deo do Mmau do Megala
Nga pa Gereja do he-u‟ju he‟de
Te Megala ya, pa‟dara No

(duduk)

PERSEMBAHAN
(Petugas kolekte mengambil persembahan. Dari arah depan, Tarian mengantar
pembawa hasil bumi dan petugas persembahan etnis Sabu) ……………
Pendoa
: Wo Deo Woro Deo Rai penyi dabo wuka dou peke teme, pejau wie ne ngalu apa
dahi apa, rue taru haro menyilu ngati dara rae kowa ya dara amu dara kemali ya,
je wie nga keti kemelo, wie milua mara bahhi para haba para la‟a, je gape pe doe
we ne mangi natu ya mara amu kemali, ma nga bada, je herugu ya para haba
wadu.
(Oh Ilah Pencipta, jauhkanlah angin jahat, laut jahat, segala malapetaka dari
dalam negeriku, dan dalam rumah tanggaku, dan berilah kekuatan dan
keteguhan, berilah kekuatan dalam melaksanakan mata pencaharian
[pekerjaan]).

Nyanyian

(Pembawa hasil bumi meletakkan persembahan, penari keluar dan persembahan
dijalankan oleh petugas)
: NKB. „Syukur Pada-Mu Ya Allah‟ dalam versi Sabu
Kolo lii ie nga ae ped‟ae ri yaa pa Muri
Rowi rubadara Muri, rowi ha j‟anga d‟ei noo
Rowi b‟ara unu oha, rowi nga‟a nga nginu
Rowi ihi d‟ara emu, do pehaj‟a do ped‟ei
Kolo lii ie nga ae, ped‟ae ri yaa pa Muri
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Rowi hari hari lai, do woie do memud‟e
Rowi lai he dui herui rowi rui nga kedii
Huli d‟o yaa ne ruj‟ara, rowi lii dara Muri
Kolo lii ie nga ae, ped‟ae ri yaa pa Muri
Rowi lua pehaj‟a ped‟ei pa ra emu kemali
Rowi lua heuj‟u he-„de, ta tuwehu do me‟no
Rowi lua ito nga henao, tade lod‟o namii mii
Diaken 1

: (Mengajak jemaat berdiri dan berdoa, Nazar dan Perpuluhan dikumpulkan, jemaat
menyanyikan ‘Persembahan Kami’)

DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN
Sabu
: (Teriak gaya Sabu) ……….
Keragaman sebagai kekayaan dalam tubuh Kristus
Semua itu membuka mata persaudaraan
Kristus akan menopang kita dengan Roh kasih
Sehingga tak ada lagi perpecahan
dalam persekutuan
Hai anak-anak Rai Menyi Nga natta (negeri berminyak dan manis)
Beritakan bagi semua orang:
Ama, Ina, Nawanni, Namone, A‟a, Ari, Anna, Appu Banni, Appu Nuhi, Nakue,
Makemone, Makemoni Ari, Ma Ae, Ma Iki, Ma Ha‟u, Na Ha‟u.
Ajaklah semua orang mencintai perbedaan
Dengan cara itu, bumi akan terus diberkati..........
Jemaat

(Teriak gaya Sabu) ……….
: (Berdiri dan menyanyikan „Dia Sanggup‟ versi Sabu)
Nara No, nara No
Toi r‟ya ta nara No
Muri do nara ta dhede hala ya
Refr: Pe‟ie ri No do apa
Do akke, pegolo
Do beko kako mola
Do bhaddu ta ngaddi

BERKAT
Pelayan

Nyanyi

: Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia
menjaga dirimu dari panasnya matahari, Ia menjaga dirimu dari kegelapan
malam yang menakutkan. Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus memberkati keluar
masukmu dari sekarang dan selama-lamanya.
: „Amin‟
Amin -- Amin -- Amin
Gong Kreatif Sabu mengantar pelayan untuk berjabatan tangan ………….
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PERIKOP KERANGKA KHOTBAH
Kejadian 11:1-8
Multibahasa
Bahasa Kupang: Carita mula-mula 11:1-8
Manara Babel
Dolu-dolu, samua orang di dunya baꞌomong pake satu bahasa sa. 2 Waktu dong saparu
mulai bapinda pi sablá matahari nae, dong sampe di satu tana rata di Sinear, ju dong tenga di
situ.
3-4 Dong samua baꞌakór bilang, “We! Sodara-sodara dong! Mari ko kotong bangun satu kota
bésar. Kotong musti bekin batu bata, ais kotong bakar sampe karás. Deng kotong susun itu batu
bata dong pake ter. Ais kotong kasi badiri satu manara tinggi, yang dia pung ujung sampe di
langit, ko biar kotong dapa nama. Biar ko kotong jadi satu bangsa bésar yang sonde usa tabagibagi.”
5 Ju TUHAN turun ko maloi coba itu kota deng dia pung manara yang dong bangun. 6 Ais Dia
omong bilang, “Ini manusia dong samua, satu bangsa, deng pake satu bahasa. Apa yang dong
bekin sakarang ni, baru mulai langka partama sa. Beso-lusa, kalo dong samua taꞌika jadi satu
sama ke sakarang ni, nanti dong bisa bekin apa sa. 7 Lebe bae Kotong turun bekin dong pung
bahasa jadi laen-laen, ko biar dong sonde bisa mangarti satu deng satu lai.”
8 Ais ju Tuhan turun ko bekin kaco dong pung bahasa. Deng bagitu, Dia bekin itu manusia
dong tasiram pi samua tampa di dunya. Ju dong su sonde bangun tarús itu kota lai. 9 Andia ko
dong kasi nama itu kota, Babel, (yang amper sama ke satu kata yang dia pung arti „babingung‟),
tagal TUHAN bekin kaco dong pung bahasa deng kasi tasiram sang dong pi mana-mana di dunya.
1

Bahasa Helong: Dehet deng Apan-kloma ki in Dadi ka 11:1-8
Menara se Babel
1Hmunan

hesa kua, totoang atuil in se apan-kloma ki ngias, dehet nol apa nini dasi mes sii. 2Neot
mesan na, teng deng one la lakos seda bus el halin leol-saken, kon oen lius se dale titun mesa se
Sinear, ti oen daad se las.
3-4Oen totoang koo mesa le tek apa noan, “Kaka-pali me! Maa le kit bangun-pii kota tene mesa.
Kit musti kutang dale, hidim kit tunun, le halin daid baut didi. Kit tode-toed baut nas nini ter.
Hidim bangun-pii menara mesa, man tula ka lako pes se apan nua, le halin nam kit haup in
naka. Nang le kit daid bangsa tene mesa, man bakisa-bakisan pait lo ka.”
5Kon AMA LAMTUA niu le ngat soba-naan kota na, nol menara man oen in bangun son
na. 6Hidim Un tek noan, “Atuil nias totoang bangsa mesa. Oen kon pake dasi-dehet mesa. Asa
man oen in dake nia, halas-sam poh hmunan na na. Ola bingin dua, eta oen totoang butu-kil apa
daid mes banansila el halas nia lam, mam oen daek nal asa tukun. 7Banan dui ka Kit niu lako, le
tao oen dasi-dehet ta daid dasi mamo, halin oen aa kam taan apa mes nol mes lo.”
8Kon nam, Ama Lamtua niu maa le tao didaan oen dasi-dehet ta. Nini ela lam, Un tao atuli las le
holhising lako papmes se apan-kloma kia. Kon oen bangun napiut kota na pait lo. 9Undeng na le
oen ngali kota na ngala Babel , (man banansila el dasi mesa, man nahin na noan, „nangan tanan
lo‟), lole AMA LAMTUA tao sisaek oen dasi-dehet ta, nol tao oen le holhising lakos se ola-ola, se
papmes apan-kloma kia.
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Bahasa Rote Tii: Tutui Makasososak 11:1-8
Manara Babel
1 Lele uluk, basa hatahorir rai dae-bafok kokolak pake kada dedeꞌak esak ka. 2 Neu sira
ketuk mulai lali reni boboan dulu reu, ara losa dae matetuk esa nai Sinear, boe ma ara leo reu
naa.*
3-4 Basa sara rala harak rae, “Wee! Toranoo nggara ein! Mai fo ita tambaririik kota moꞌok esa.
Ita muste tao batu mbilas, boe ma ita hotun losa natea. Ma ita totodo batu mbilas raa pake ter.
Basa boe ma ita tambaririik manara mandema esa, suꞌun losa lalai, mita fo ita hambu nade
kokoak. Mita fo ita dadi teu hatahori nusa moꞌok esa, hae tabingga-baꞌek.”
5 Boe ma MANETUALAIN konda mai titino soba kota naa no manaran, fo ara rambaririik
kana. 6 Basa boe ma Ana kokolak nae, “Basa hatahori dae-bafok kara iar hatahori nusak esa, ma
pake dedeꞌak esa. Hata fo ara taok hatematak ia, ia bei fo kada ue makasososak. Mbila-beinesak,
mete ma basa sara rakaesa dadi reu esa, sama leo hatematak ia, neu ko ara bisa tao hata a
mesan. 7 Malole lenak Ita konda fo tao dedeꞌan nara esak matan, mita fo sira esa ta nala esa
dedeꞌan bali.”
8 Basa boe ma MANETUALAIN konda fo tao babalik sira dedeꞌan. No dalak naa, Ana tao
hatahori dae-bafok kara raa sasarak reni basa mamanak kara rai dae-bafok ia reu. De ara ta
rambaririik rakandoo kota naa ena bali. 9 Huu naa de ara foi kota naa, nade Babel, (fo sangga
sama leo dedeꞌa deꞌek esa sosoa-ndandaan „panggananaa‟), nahuu MANETUALAIN tao babalik sira
dedeꞌan ma tao sasarak kasa reni sudi bee reu, ndule dae-bafok ia.

Bahasa Tetun: Lia Uluk Fohon 11:1-8
Ema nalo uma tetu boot ida iha kota Babel
Uluk fohon, ema hotu-hotu iha raiklaran dale nodi lia ida dei. 2 Sia balu lori baa lorosa'e
to'o rai fehan ida iha Sinear. Hotu, sia nein iha nia.
3-4 Hotu, sia kabuar lia fuan na'ak, “Mamaluk sia! Di'ak liu, ita hariik hola kota boot ida. Ita
halo fatuk mean, tunu to'o monas. Hotu, ita hada baa malu hodi hanit atu hariik uma tetu ida
mak aas to'o lale'an. Hodi nunia, ita hetan naran boot. Ita bele dadi klubun boot ida, la fa'e karin
malu ona.”
5 Hotu, MAROMAK tuun nateke kota nia no uma tetu boot mak sia nariik nia. 6 Naree nunia,
MAROMAK naneo na'ak, “Ema ne'e sia, ema klubun ida mak dale lia ida dei. Saa mak sia nalo
baa oras ne'e, foin hakat uluk fohon dei. Awan-wainrua, kalo sia metis malu nohuun, sia bele
nalo sa-saa dei. 7 Di'ak liu, Ita tuun baa, tokar siakaan lian, nebee sia la bele natene malu lian.”
8 Hotu, MAROMAK tuun, tokar lauk siakaan lian. Nodi nunia, Nia nalo ema nia sia fa'e karin
malu baa fatin hotu-hotu iha raiklaran. Sia moos nanawa nariik kota nia. 9 Tan MAROMAK tokar
lauk siakaan lian, nodi nalo sia keen karin malu baa fatin hotu-hotu iha raiklaran, sia nanaran
kota nia na'ak,|i Babel|r, (tan lia fuan „babel‟ ne'e, hanesan lia fuan Ibrani ida mak na'ak „benar
karin‟).
1

Bahasa Amarasi: Retaꞌ Ahun-hunut 11:1-8
Kota Babel
1 Un-unuꞌ feꞌe te, mansian pah-pinan naꞌuab ein neik uab meesꞌ aah. 2 Oras sin bian anmurai
nanain ein neun pasaꞌ neon-saet, sin ntean mneer es et Sinear, onaim sin natuan nbin naan.
3-4 Sin arsin anmaꞌakoran am nak, “Hoe! Aok-bian arki! Iim he hit tafenaꞌ kuuk kota kouꞌ
goes. Onaim hit tmoeꞌ faut meꞌe, rarit hit tout sin tar naheran. Hit taktutaꞌ fatun naan ma traem
sin tpaek ter. Rarit hit tahakeꞌ koat maꞌuim fatu mnaun es anbi kota koꞌu naan in nanan. Koat
maꞌuim fatu naan, in aꞌpuupn ee ansutrai neno, henatiꞌ hit matekaꞌ kit. Ma maut he hit tjair uuf
kouꞌ goes, ma kaisaꞌ tbaits ok.”
5 Onaim UISNENO nsaun neem ma nnoon kota ma koat maꞌuim faut maktuta mnaun aꞌratas
reꞌ mansian ein naan nafeen ee. 6 Rarit In naꞌuab am nak, “Sin reꞌ ia, uuf meseꞌ ma uab meseꞌ. Saaꞌ
reꞌ sin nmoeꞌ je oras ia, feꞌ nfaat noon. Nokaꞌ-nmeu, karu sin arsin nmafutun njarin meseꞌ on reꞌ
oras ia, sin of nabeꞌin he nmoꞌen saaꞌ-saaꞌ ahaa. 7 Reko nneis Hit tsaun he trikrakan sin uab, he
njair uabaꞌ humaꞌ-humaꞌ. Maut henatiꞌ es-es ate ka nahiin fa es in uaban.”
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Rarit Uisneno nsanu ma nrikrakan sin uab. Nok ranan naan, In nmoeꞌ mansian ein
ansiksakn ok neun areꞌ bare nbin pah-pinan. Onaim sin ka nafenaꞌ nakonob fa kota
naan. 9 Natuin UISNENO nrikrakan sin uab, ma nsiksakan sin neun areꞌ bare nbin pah-pinan,
etun sin nakanab kota naan Babel (reꞌ he noi humaꞌ meseꞌ on reꞌ kata es, reꞌ in oetn ii „takaꞌnanaꞌ‟).
8

Bahasa Dhao: Lii lolo dhu uru tèka 11:1-8
Manara Babel
Uru-uru tèka na, dhèu ètu rai-haha ne, dhoka lii èci di. 2 Lodꞌo rèngu cahagꞌe lasi asa ca
bèka dhimu, ra dꞌai era mera ètu Sinear, ka ra pea ètu èèna.
3-4 Rèngu aaꞌi-aaꞌi rare lii èci, aku rèngu na, “Aꞌari, ee! Mai ta patitu kota kapai aae cue. Ti tao
hadhu bata; ti tunu paꞌadhu. Èèna na, èdhi pudhi sa dedha, ho ti tape dènge èi dama. Ho èèna
na, ti patitu manara dedha aae èci, dhu kolo nèngu na dꞌai dedha-liru, sèna ka èdhi abhu
kolongara kapai. Ho sèna ka èdhi jꞌajꞌi ca kabarai aae, dhu pahagꞌa ia ka.”
5 Hèia LAMATUA puru mai laladhe kota dènge manara dhu ra patitu èèna. 6 Ka Na peka na,
“Dhèu rai-haha se, aaꞌi-aaꞌi ra ca kabarai, dènge lii èci di. Ngaa dhu rèngu tao ne, heka mulai
kèna. Bèli-camèdꞌa ladhe rèngu aaꞌi-aaꞌi ra jꞌajꞌi mi èci sèmi neꞌe, èèna na, ngaa dhu rèngu neo tao,
jꞌajꞌi aaꞌi mèu-mèu. 7 De beꞌa risi, Èdhi puru lati ho tao lii si baka-leo, ho sèna ka èci neꞌa boe lii
èci.”
8 Hèia Lamatua puru, ka kakeho lii ra. Dènge jꞌara sèmi èèna, Na pacèri si palème rai-haha
ne. Ka ra pakèdꞌi taruu heka kota deo na. 9 Nèti èèna ka, ra pangare kota na, Babel (dhu sasoa na
„pabꞌingu‟), lula LAMATUA kakeho lii ra, aa pacèri eele si palème rai-haha ne.
1

Kisah Para Rasul 1:1-11
Multibahasa
Bahasa Kupang : Utusan dong pung carita 1:1-11
Tuhan Allah janji mau kirim datang Dia pung Roh yang Barisi
Pak Teofilus yang bae. Salam dari beta, Lukas.
Di beta pung buku yang dolu, beta su tulis memang samua-samua soꞌal Tuhan Yesus pung idop.
Andia, samua yang Dia su bekin, deng samua yang Dia su ajar dari dia pung mula-mula. Bilang,
Dia pili ame Dia pung utusan dong. Biar orang su bekin susa deng bekin mati sang Dia, ma
Tuhan Allah kasi idop kambali. Waktu Dia su idop kambali, ju Dia kasi tunju Dia pung diri sang
Dia pung utusan dong. Dong dapa lia sang Dia ulang kali sampe ampa pulu hari, ko dong tau
memang bilang, Dia su idop batúl-batúl. Dia ju kasi tau sang dong bilang, Tuhan Allah tu, sama
ke Raja yang pegang parenta. Dia ju utus sang dong pake Tuhan Allah pung Roh yang Barisi
pung kuasa. Sampe-sampe Tuhan Yesus nae kambali pi sorga.
Itu samua tu, yang beta parná tulis.
4-5 Satu kali, Yesus ada bakumpul deng Dia pung utusan dong di gunung Saitun. Dia kasi
parenta sang dong bilang,
“Inga! Dolu Yohanis sarani orang pake aer sa, ma sakarang bosong musti tunggu barapa hari lai,
te Tuhan mau bekin lebe hebat kasi bosong, tagal Dia mau kasi Dia pung Roh yang Barisi sang
bosong. Jadi bosong jang jalan kasi tenga ini kota Yerusalem dolu. Ma bosong tunggu di sini
sampe Beta pung Bapa kasi Dia pung Roh sang bosong, sama ke Dia su parná janji tu. Deng Beta
ju su kasi tau sang bosong bagitu.”
1-3

Tuhan Yesus taꞌangka nae pi sorga
Waktu Yesus ada bakumpul deng Dia pung utusan dong, ju dong tanya sang Dia bilang, “Bapa!
Botong mau tanya bagini: Bapa tantu inga dolu-dolu waktu negara Israꞌel parenta dia pung diri.
Naa. Sakarang Bapa su mau kasi bebas sang kotong dari orang laen pung parenta, ko, kotong
musti tunggu waktu yang laen?”
7 Ais Yesus manyao bilang, “Bosong sonde usa cari tau dia pung waktu. Cuma Beta pung Bapa sa
yang ada hak ator dia pung waktu. 8 Ma nanti kalo Tuhan Allah pung Roh yang Barisi su datang
maso sang bosong, baru bosong dapa kuasa. Ais bosong musti pi kasi tau samua orang soꞌal
Beta. Kasi tau orang-orang di kota Yerusalem, deng di samua kampong di propinsi Yudea deng
6
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propinsi Samaria, tarús sampe di ini dunya pung huk-huk.” 9 Omong abis bagitu, ju Yesus
taꞌangka nae pi langit di dong pung muka. Dia taꞌangka sampe awan tutu ame sang Dia, ais dong
sonde dapa lia sang Dia lai.
10 Waktu dong masi lia pi langit, takuju sa ada dua orang su badiri di dong pung sablá, deng pake
pakean puti barisi.11 Itu dua orang omong bilang, “We! Orang Galilea dong! Akurang ko bosong
masi tanganga bodo lia pi langit? Tadi bosong su lia deng bosong pung mata biji sandiri Yesus
taꞌangka nae pi langit sampe awan tutu ame sang Dia. Bosong lia Dia nae karmana, nanti Dia ju
turun kambali bagitu.”
Bahasa Amarasi: Haef ein sin Retaꞌ 1:1-11
Uisneno nbaꞌan he nfee In Asmaan Akninuꞌ
Amaꞌ Teofilus. Tetus ao-minaꞌ naꞌko kau, naiꞌ Lukas.
Anbi surat ahunut, au ꞌtui ꞌrair areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ anmatoom nok Usif Yesus In aꞌmonin. Esan reꞌ
saaꞌ-saaꞌ reꞌ In anmoeꞌ sin, ma saaꞌ-saaꞌ reꞌ In nanoniꞌ nrair sin naꞌko un-unuꞌ. In npiri nrair In
haef ein. Maski atoniꞌ sin nasuusb Ee ma nhaꞌmuiꞌ Je tar antea naꞌmaet Je, mes Uisneno namonib
nafainꞌ Ee. Ma oras In nmoni nfani te, In nakriir On neu In haef ein. Sin niit Ee fani-fani tar neno
boꞌ haa, onaim sin nahinin nak In nmoni nfain batuur-batuur. In naꞌuab neu sin am nak,
Uisneno on reꞌ Usif reꞌ nnaaꞌ aprenat. In nreek haefan sin neik Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee In
kuasa. Tar antea In nsae nfain neu sonaf neno tunan.
Areꞌ rasin reꞌ ia ok-okeꞌ, reꞌ au ꞌtui ꞌiit sin.
4-5 Neot es, oras Naiꞌ Yesus nabua nok In haef ein nbin aꞌtoꞌef Saitun, In nfeen sin prenat am nak,
“Mimnau! Nahunu te naiꞌ Yohanis nasrain neik oe, mes karu hi mpao mteniꞌ neno fauk amnemat,
Uisneno of anmoꞌe nneis neu ki, natuin In nfee In Asmaan Akniunꞌ ee neu ki. Onaim natiꞌ hi kaisaꞌ
mnao misaitan kota Yerusalem. Hi mpao mbi ia, tar Au Amaꞌ nfee In Asmaan Akniunꞌ ee neu ki,
on reꞌ In nbaꞌan anrari. Ma hi mneen mirair miꞌko Kau.”
1-3

Usif Yesus naꞌait On neu sonaf neno tunan
Oras Naiꞌ Yesus nabua nok In haef ein, sin nataan Ee mnak, “Aam! Hai he mitaan miit on nai:
Ho muhiin un-unuꞌ te, pah Israꞌel in napreent on kuun. Oras ia, Ho he mufetin kai miꞌko anaaꞌ
aprenat sonaꞌ, aiꞌ hai he mpao mtein?”
7 Rarit Naiꞌ Yesus nataah sin am nak, “Hi kaisaꞌ mitaan nok in oras naan feꞌ. Suma Au Amaꞌ neikn
On es anꞌator in oras.8 Onaim karu Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee neem antaam neu ki, of hi
mipein ꞌbeꞌif ma maꞌtanif. Rarit hi ro he mnao mitoon meu areꞌ mansian ii ok-okeꞌ anmatoom nok
Kau. Mitoon meu abitan kota Yerusalem, abitan propinsi Yudea ma propinsi Samaria, tar antea
pah-pinan ia nfuun am nateef.” 9 Naꞌuab anrair on naan ate, Naiꞌ Yesus naꞌait On neu sonaf neno
tunan anbi sin maatk ein. In naꞌait On tar antea noep je nꞌaum naan Ee, ma sin ka niit antein Ee
fa.
10 Oras sin anbaisenun feꞌ, nok askeken tuaf nua nhaek nakeit-ketin nok sin, sin npaken tai muit
sene. 11 Tua nuaꞌ ein naan naꞌuab ein am nak, “Atoin Galileas arki! Nansaaꞌ am es hi msanmaak
ma mbaiseun piut meu neon goe tnanan? Feꞌe na hi miit Naiꞌ Yesus naꞌait On neu neon goe tunan
tar antea noep je nꞌaum naan Ee. Hi miit meik hi maatm ein oras In nsae neu neon goe tunan. In
nsae on reꞌ mee te, In of anfain neem on reꞌ naan amsaꞌ.”
6

Bahasa Helong: Dehet deng Aan in Nutus sas 1:1-11
Ama Lamtua Allah hid le tunang Un Koo Niu ka maa
11-3Ama

Teofilus man in banan, sium boa-blingin deng au, Lukas.
Se auk buk hmunan nua ka, auk dul meman deng Lamtua Yesus in nuli ka totoang son. Nas,
totoang asa man Un in daek son, nol totoang asa man Un in tui kit meman son nas. Un huil nal
Un anan in nutus sas son. Atuli las tao sus Una nol tao tele Un son, mo Ama Lamtua Allah belen
le nuli pait. Nikit Un nuli pait kon, Un tulu-balang Un apa ka bel Un anan in nutus sas. Oen net
Un tutungus lako pes lelo buk aat, le oen tana noan, Un nuli baktetebes son. Un kon tekas noan,
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Ama Lamtua Allah nam Laih man in kil bandu. Un kon nutus oen nini kuasa deng Ama Lamtua
Allah Koo Niu ka. Tao hidi beles ela lam, Lamtua Yesus sake pait lako sorga.
Totoang nas, auk dul netas son.
4-5Oe mesan na, Yesus nakbua nol Un anan in nutus sas se leten Saitun na. Kon Un beles prenta
noan,
“Nangan ne! Hmunan nu Yuhanis sarain atuli li nini ui tuun. Mo mi musti natang lelo il pait, ta
Ama Lamtua le tao asa mes tene dui pait bel mia, Un le bel mi Un Koo Niu ka. Tiata, mi laok
nadadai kota Yerusalem deken le. Mo natang se nia, didiin Auk Amang ngu bel Un Koo Niu ka se
mia, banansila el Un in hid meman son na. Auk kon tek net mi ela meman son.”
Lamtua Yesus sake pait lako sorga
6Dedeng

Yesus nakbua nol Un anan in nutus sas sa, oen keket Un noan, “Papa! Kaim le keket
elia: taon elola ko Paap nangan net hmunan nu negara Israel prenta un negara la esa ka. Ta Paap
le sas-sao kaim deng atuil didang in prenta son nia ke? Tamlom kaim musti natang oras didang
pait ta?” Lamtua Yesus dehet nol Un anan in nutus sas
7Kon Yesus situs noan, “Mi boel keket nuting dedeng nga deken. Ta suma Auk Amang ngu sii
man muik hak le ator un dedeng-lelon na. 8Mo mam etan Ama Lamtua Allah Koo Niu ka maa
tama se mi son, halas-sam mi haup kuasa. Hidi kam mi musti laok tek atuli las totoang deng Au.
Tek atuil in se kota Yerusalem nol totoang ingu-iung in se propinsi Yudea, nol propinsi Samaria,
napiut lako lius se apan-kloma ki suut-suut tas.” 9Aa hidi ela lam, Yesus sake lako apan-dapa se
oen silan. Un sake lako le nopen na kabut nalan tukun nam, oen ngat net Un pait lo son.
10Oen ngat laok bus el apan-dapa nabale lam, suknahkitum muik atuli at dua dil se oen halin na,
oen kai-batu las muti niu hilin.11Atuil at dua nas tekas noan, “Hoe! Atuil Galilea me! Tasao le mi
langan tukun le ngat laok bus el apan nua lia? Apin mi ngat net nini mi matan nas esan son,
Yesus sake lako apan nu didiin nopen na maa kabut nal Una. Mi net Un in saek lako ka elola
lam, mam Un niu pait maa ka, kon ela.”
Bahasa Dhao: Lii Lole nèti Dhèu Pajuu-Paleha sèra 1:1-11
Ama Lamatua moa paꞌadhu mai Roh Mola-Mèci Na
Ama Teofilus dhu beꞌa. Lii mahoꞌo nèti jaꞌa, Lukas.
Ètu dꞌara sasuri jaꞌa dhu uru èèna, jaꞌa suri aaꞌi mèu-mèu lula-nèti mamuri Lamatua Yesus.
Nuka, ngaa dhu Na tao, dènge ngaa dhu Na ajꞌa-nori, karèi nèti uru tèka. Na hagꞌe nare dhèu
pajuu-paleha Na. Masi ka dhèu pajꞌèra Ne, aa ra pamadhe Ne, te ngaa Ama Lamatua pamamuri
hari Ne. Ropa Na kèdꞌi nèti mamadhe, Na padꞌelo iisi mi dhèu pajuu-paleha Na. Ra rèdhi Ne
padhutu-dhutu toke dꞌai èpa nguru lodꞌo, ka ra reꞌa, Na mamuri hari tareꞌa. Nèngu peka dènge
rèngu, na, Ama Lamatua sama sèmi Dhèu Aae dhu nèdꞌu paredha. Ka Na pua rèngu kahèi pake
koasa nèti Roh Ama Lamatua dhu Mola-Mèci. Lii dhu jaꞌa suri ne, lole ngaa-ngaa dhu Na tao nèti
uru, toke dꞌai Na caꞌe hari asa sorga.
Seꞌe se ka dhu jaꞌa suri kèdhi le.
4-5 Ca lodꞌo hari, ropa Yesus paꞌèci dènge dhèu pajuu-paleha Na ètu dedha Ledhe Saitun, Na hia si
paredha peka na,
“Sanèdꞌe! Uru èèna, Yohanis sarani dhèu pake dhoka èi di, te ngaa ladhe miu mate hari pèri-pèri
lodꞌo, èèna na Lamatua tao ngaa dhu kapai risi eele hia miu. Lula Na hia miu Roh Na dhu MolaMèci. De baku tèke eele kota Yerusalem kahèi. Te ngaa miu mate mi neꞌe, toke dꞌai Ama Ku
papuru Roh Na mi dedha miu, sèmi dhu Na moa le uru èèna. Aa miu tadèngi le nèti Jaꞌa kahèi.”
1-3

Lamatua Yesus caꞌe asa sorga
Ropa Yesus pakaboko dènge dhèu pajuu-paleha Na era, ra karèi Ne, aku rèngu na, “Ama! Jiꞌi
neo karèi: Ama sanèdꞌe era, sina ma, dhu uru èèna, kabarai èdhi Israꞌel paredha unu na? De Ama
neo patabuli èdhi nèti dhèu leo deo neꞌe, do, mate hari lodꞌo leo?”
7 Hèia Yesus dhaa, peka na, “Miu pakarèi ia ka lodꞌo èèna! Dhoka Ama ku di, dhu pamaꞌète jꞌajꞌajꞌi
lodꞌo èèna na. 8 Te ngaa ladhe Roh Lamatua dhu Mola-Mèci mai maso asa dꞌara miu, heka miu
abhu koasa kèna. Hèia miu hudꞌi lami palolo dènge dhèu aaꞌi-aaꞌi ra lula-nèti Jaꞌa. Miu peka
dènge dhèu ètu kota Yerusalem, ètu rae aaꞌi-aaꞌi ètu propensi Yudea dènge propensi Samaria,
taruu toke dꞌai suu-suu rai-haha ne.” 9 Ropa Na padhai lii nare sèmi èèna, Ama Lamatua pacaꞌe
6
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Yesus asa dedha-liru laꞌe ètu katanga madha rèngu. Ra ladhe taruu, toke dꞌai raꞌi-liru hutu nare
Ne, ka rèngu rèdhi heka.
10 Ropa rèngu ladhe asa dedha-liru era, cagꞌagꞌa laa, dhèu dua titu ètu karasa rèngu, dhu pake
mèdha-papake pudhi lao-lao. 11 Dhèu dua sèra peka dènge rèngu, na, “Wee! Miu dhèu Galilea!
Nga tao ka miu tangare taruu asa dedha-liru? Deo na miu mèdhi le Yesus caꞌe toke dꞌai raꞌi-liru
hutu nare Ne. Miu mèdhi unu mi dènge musi madha miu, Na caꞌe laꞌe deo na. Sèmi mia dhu miu
ladhe mèdhi Na caꞌe laꞌe èèna, sèmi èèna kahèi èèna na Nèngu mai hari.”
Bahasa Tetun: Kristus Klosan Lian 1:1-11
Na'i Maromak nameno atu solok Niakaan Kmalar Lulik mai
Ama Teofilus mak di'ak. Tabe nosi ha'u Lukas.
Uluk, ha'u kakerek ti'an kosi lia hotu-hotu mak Yesus nalo no nanorin, nahuu nosi uluk fohon
to'o Nia namaan aan sa'e nikar baa lale'an. Nia nahuu Niakaan serwisu nodi boi nola Niakaan
klosan sia. Nosi ikus, ema nasusar Nia to'o no'o Nia, mais Na'i Maromak nalo Nia moris nikar.
Baa oras Nia moris nikar ti'an, Nia natadu aan bei-beik baa Niakaan klosan sia iha loron haat
nulu laran. Nia moos nalore baa sia oin nunabee Na'i Maromak sori ema nebee sia bele tama dadi
baa Niakaan ema. Hotu, Yesus solok Niakaan klosan sia nodi Maromak Kmalar Lulik beran.
Lia ne'e sia, ha'u kakerek ti'an baa ama iha ha'ukaan hakerek uluk.
4-5 Hotu, baa dala ida, Yesus tuur namutuk no Niakaan klosan sia iha Foho Saitun. Nia katak baa
sia na'ak,
“Rona! Uluk Yohanis sarani ema nodi wee. Mais kalo emi hein loron hira tenik, Na'i Maromak atu
nalo lia boot liu tenik bodik emi. Tan Nia atu naruka Niakaan Kmalar Lulik tuun baa emi. Tan
baa nia, emi keta la'o hela kota Yerusalem ne'e lai. Hein iha ne'e to'o Ha'ukaan Ama naruka
Niakaan Kmalar Lulik tuun baa emi. Ha'u katak kedan lia ne'e baa emi, tan Ha'ukaan Ama
nameno nunia ti'an.”
1-3

Yesus namaan aan sa'e baa lale'an
Baa loron ida, Yesus namutuk tenik no klosan sia. Sia nusu baa Nia na'ak, “Ama! Oras ne'e Ama
atu sori ita nosi funu nebee itakaan rai Isra'el ukun du'uk aan ka, ita sei hein tenik?”
7 Yesus nataa na'ak, “Emi lalika hatene niakaan oras! Ha'ukaan Ama mesan mak babilan oras
nia. 8 Mais kalo Niakaan Kmalar Lulik tuun baa emi ti'an, emi atu hetan beran. Hotu emi musti
baa katak lia nosi Ha'u baa ema hotu-hotu iha kota Yerusalem, no leo hotu-hotu iha rai Yudea no
rai Samaria, liu to'o raiklaran sikun sia.” 9 Dale notu nunia, Yesus namaan aan sa'e baa lale'an
iha siakaan oin. Hotu kalo'an taka nola Nia, to'o sia la naree Nia tenik.
10 Sia sei titu baa lale'an, teki-tekis ema na'in rua nariik iha siakaan klaran. Sia rua tau faru
mutin moos. 11 Hotu sia dale baa klosan sia na'ak, “Hei! Ema Galilea sia! Tan saa emi hakaka
mana baa lale'an? Yesus namaan aan sa'e baa lale'an ti'an. Nosi ikus, Nia moos namaan aan mai
nikar oin nunia.”
6

Bahasa Rote Tii: Nedenuk kara Tutuin 1:1-11
Manetualain helu-bartaa nae nadenu Ndia Dula Dale Malalaon mai
Papa Teofilus fo malole. Hara masodak numa au mai, Lukas.
Nai susurak bakahulun, au surak memak basa-basan laꞌe-neu Lamatuak Yesus masodan. Ndia
basa hata fo Ana taon ena, ma basa hata fo Ana fee nenorik numa makasososan mai ena. Nae,
Ana here nala Ndia nedenun nara. Leo mae hatahori rakasususak kana ma rakanisan ena, tehuu
Manetualain tao nasoda falik kana numa mamaten mai. Neu Ana nasoda fali numa mamaten mai
ena, boe ma Ana natudu aon neu Ndia nedenun nara. Ara mete-ritan laꞌi-laꞌik ka losa faik haa
hulu dalen, de ara bubuluk memak rae, Ana nasoda fali tebe-tebe numa mamaten mai ena. Ana
oo nafada sara boe nae, Manetualain naa, sama leo Manek mana toꞌu parenda-koasa. Ana oo
nadenu sara pake Manetualain Dula Dale Malalaon koasan boe. Losa neu Lamatuak Yesus hene
fali neni nusa tetuk do inggu temak neu.
Basa naar ndia au surak itan ena.
4-5 Laꞌe esa, Yesus nakabua no Ndia nedenun nara numa letek Setun. Ana fee parenda neu sara
nae,
1-3
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“Masanedak! Fai bakahulun Yohanis sarani hatahori pake kada oe, tehuu hatematak ia ei muste
mahani faik hida bali, te Manetualain nae tao tatao ta hohoꞌak lenak soa-neu ei, nahuu Ana nau
fee Ndia Dula Dale Malalaon neu ei. Dadi ei boso laꞌo ela kota Yerusalem ia dei. Ei mahani nai ia
losa Au Amang fee Ndia Dula Dale Malalaon neu ei, sama leo Ana helu-bartaa nitan naa ena. Ma
Au oo afada ei leo naak ena boe.”
Lamatuak Yesus hene neni nusa tetuk do inggu temak neu
Neu Yesus nakabua no Ndia nedenun nara, boe ma ara ratanen rae, “Papa! Ai nau matane talo
ia: Papa bei nasaneda lele uluk, neu hatahori Israꞌel asa parenda aon sira nusan. Hatematak ia
Papa nae nakamboꞌik ita numa hatahori laen parendan mai, do, ita muste tahani fai laen bali?”
7 Boe ma Yesus naselu nae, “Ei hae sangga bubuluk ndia fain. Kada Au Amang mesa kana ndia
naena haak fo Ana koladu faik naa. 8 Mete ma Manetualain Dula Dale Malalaon mai maso neni ei
neu ena, na, dei fo ei hambu koasa. Basa naa ei muste miu tui-bengga neu basa hatahorir laꞌeneu Au. Tui-bengga neu hatahorir marai kota Yerusalem, ma neu basa nggorok kara marai
profensi Yudea ma profensi Samaria, seku losa dae-bafok buꞌun nara. 9 Yesus kokolak basa talo
naa, boe ma Ana hene neni lalai neu numa matan nara. Ana hene losa sosoꞌak mboti nalan, de
ara ta mete-rita sana ena bali.
10 Neu ara bei mete lalai neu, medak neu ma hambu hatahori dua rambariik ruma boboan nara
ena, ma ara pake bua-loꞌa muti ndoos. 11 Hatahori kaduak kara raa kokolak rae, “Wee! Hatahori
Galilear ein, ee! Tao hata de ei bei nado bafam bese mboo mbali lalai miu? Bebeik kara ia ei metemita no ei mata deꞌe heli-helim Yesus hene neni lalai neu losa sosoꞌak mboti nalan. Ei mete-mita
Ana hene lain neu talo bee, na, neu ko Ana oo konda fali mai talo naa boe.”
6

I Korintus 12:12-31
Multibahasa
Bahasa Kupang: 1 Korintus 12:12-31
Satu badan, deng dia pung bagian macam-macam
Beta mau banding itu karunya dong deng orang pung badan. Satu badan pung bagian ada
macam-macam. Ma itu bagian macam-macam tu, taꞌika jadi satu badan sa.
Itu sama ke Kristus pung orang dong. 13 Kotong samua taꞌika deng satu Roh. Andia ko waktu
kotong dapa sarani, kotong jadi sama ke satu bangsa. Biar kotong orang Yahudi ko orang bukan
Yahudi, orang budak ko orang bebas, Tuhan Allah kasi kotong samua satu Roh sa. Itu sama ke
kotong samua minum aer yang bawa idop, dari parigi yang sama.
14 Memang badan bukan cuma dari satu bagian sa. Te dia jadi dari banya
bagian. 15 Andekata lu pung kaki bilang, “Beta ni, bukan tangan. Jadi beta sonde jadi bagian dari
lu pung badan.” Biar dia omong bagitu, ma dia masi bagian dari lu pung badan. Batúl,
to? 16 Deng kalo lu pung talinga bilang, “Beta ni, bukan mata. Jadi beta sonde jadi bagian dari lu
pung badan.” Biar dia omong bagitu, ma dia masi bagian dari lu pung badan. 17 Pikir doo! Kalo lu
pung badan cuma jadi satu mata sa, karmana ko lu bisa dapa dengar? Deng kalo lu pung badan
cuma jadi satu talinga sa, karmana ko lu bisa dapa ciom bau?
18 Ma bosong su tau, Tuhan Allah bekin sang kotong jadi sama ke satu badan, deng Dia ator
dia pung bagian macam-macam, iko Dia pung model. 19 Kalo kotong pung badan cuma jadi satu
macam bagian, dia pung nama su bukan „badan‟ lai, to? 20 Ma dia pung batúl, kotong pung badan
ada pung bagian macam-macam. Itu yang bekin dia jadi satu badan anteru.
21 Orang pung mata sonde bisa anggap reme sang itu orang pung tangan bilang, “Beta sonde
parlú sang lu!” Deng orang pung kapala sonde bisa kasi tau sang itu orang pung kaki bilang,
“Beta sonde butu sang lu!” 22 Dia pung batúl, andia, ada badan pung bagian yang kotong anggap
sonde kuat deng sonde pantíng, ma kotong masi parlú sang dong. 23 Ada bagian yang kotong
anggap dong pung guna cuma sadiki sa, ma kotong masi piara bae-bae sang dong. Deng ada
bagian yang kotong malu kasi tunju, ais kotong tutu bae-bae sang dong. 24 Ma kalo bagian yang
sonde bekin malu sang kotong, kotong sonde bekin apa-apa sang dong.
Ma Tuhan Allah kumpul samua bagian ko bekin jadi satu badan. Ais Dia ator ko bagian
yang kotong anggap sonde pantíng, kotong ju piara bae-bae sang dong, 25 te Dia sonde suka
kotong pung badan tabagi-bagi. Dia mau ko samua bagian, satu balia deng satu. 26 Te kalo satu
12

79

bagian dapa susa, na, samua ju rasa. Deng kalo satu ada tarima hormat, na, samua ju iko
sanáng.
27 Bagitu ju deng bosong. Te bosong sama ke Kristus pung badan anteru. Tiap orang parcaya
jadi sama ke satu bagian dari Kristus pung badan. 28 Te di orang parcaya dong pung teng-tenga,
Tuhan Allah kasi kuasa ko bekin tugas macam-macam.
Partama, Dia utus orang saparu pi jalan kasi tau Dia pung pasán.
Kadua, Dia pake orang saparu jadi Dia pung jubir.
Katiga, Dia bekin orang saparu pintar ajar orang soꞌal Dia.
Tarús, Dia kasi kuasa sang orang saparu ko bisa bekin tanda heran macam-macam ko kasi
tunju Dia pung hebat.
Saparu lai dapa kuasa ko bekin bae orang saki.
Saparu lai dapa karunya ko tolong orang.
Saparu lai dapa karunya ko bisa urus orang ko dong karjá sama-sama deng bae.
Deng Dia kasi kuasa sang orang saparu lai, ko dong bisa omong pake bahasa macammacam.
29 Naa, bosong pung pikir karmana? Tuhan Allah utus samua orang ko jalan pi kasi tau Dia
pung pasán, ko? Sonde. Dia bekin samua orang jadi Dia pung jubir, ko? Sonde. Dia bekin samua
orang pintar mangajar, ko? Sonde. Dia kasi kuasa sang samua orang ko bisa bekin tanda heran,
ko? Sonde. 30 Dia kasi kuasa sang samua orang ko bekin bae orang saki, ko? Sonde. Dia bekin
samua orang bisa omong pake bahasa macam-macam, ko? Sonde. Dia bekin samua orang bisa
kasi tau itu bahasa dong pung arti, ko? Sonde.
31 Naa! Bosong musti siap sadia ko tarima deng pake karunya yang lebe barguna kasi banya
orang dong.
Biar bagitu, ma beta masi mau kasi tunju sang bosong jalan yang paling bae.
Bahasa Rote Tii: 1 Korentus 12:12-31
Ao-inak esa no ndia babaꞌen mata-matak
12 Au nau akasasamak hatahori fo mana hambu babanggi-babaꞌek kara raa no hatahori aoinak esa. Ao-inak naa, naena babaꞌen mata-matak kara. Tehuu babaꞌek mata-matak kara raa,
rakaesa dadi neu ao-inak esak ka.
Naa, sama leo Karistus hatahorin nara. 13 Kada Dula Dalek esa ndia nakaesa ita basa ngga.
Huu naa de, neu ita hambu sarani, ita dadi sama leo hatahori nusak esa. Leo mae ita hatahori
Yahudir, do hatahori ta Yahudir, ata-dato, do hatahori nekemboꞌik, Manetualain fee ita basa ngga
Dula Dalek esak ka. Naa, sama leo ita basa ngga tinu oe mana neni masodak, numa oe matak
esak ka mai.
14 Memak ao-inak ta numa kada babaꞌek esak ka mai. Ndia naa, dadi numa babaꞌek noꞌuk ka
mai. 15 Leo o eim nae, “Au ia, ta limak. Dadi, au ta dadi babaꞌek numa o ao-inam mai.” Leo mae
ana kokolak talo naa, tehuu ndia bei babaꞌek numa o ao-inam mai. Tebe, hetu? 16 Mete ma o ndiꞌi
doom nae, “Au ia, ta mata boak. Dadi, au ta dadi babaꞌek numa o ao-inam mai.” Leo mae ana
kokolak talo naa, tehuu ndia bei babaꞌek numa o ao-inam mai. 17 Duduꞌa dei! Mete ma o ao-inam
dadi kada mata boak esak ka, talo bee de o bisa mamanene? Mete ma o ao-inam dadi kada ndiꞌi
dook esak ka, talo bee de o bisa hae mala book?
18 Tehuu ei bubuluk ena, Manetualain tao nala ita sama leo ao-inak esa, ma Ana koladu
babaꞌek mata-matak tungga Ndia hihiin. 19 Mete ma ita ao-inan dadi neu kada babaꞌek esa, na,
naden ta „ao-inak‟ ena bali, hetu? 20 Tehuu ndondoon ndia, ita ao-inan babaꞌen mata-matak. Naa,
ndia taon dadi neu ao-ina katemak esa.
21 Hatahori mata boan ta bisa nakaloloek hatahori naa liman nae, “Au ta toꞌa o!” Ma hatahori
langgan ta bisa nafada hatahori naa ein nae, “Au ta toꞌa o!” 22 Ndondoon ndia, hambu ao-inak
babaꞌen fo ita duꞌa tae ta barakaik ma nenenin taa, tehuu ita bei toꞌa sara. 23 Hambu babaꞌek fo ita
duꞌa tae sosoan kada baꞌu anak ka, tehuu ita bei takaboi tatalolole sara. Ma hambu babaꞌek fo ita
mae tatudu sara, de ita tatana tatalolole sara. 24 Tehuu mete ma babaꞌek fo ta tao nakamamaek
ita, ita ta tao hata-hata mbali sara.
Manetualain nakabubua nala basa babaꞌek kara fo taon dadi ao-inak esa. De Ana heti fo
babaꞌek bee ita duꞌa tae nenenin taa, ita oo takaboi tatalolole sara boe, 25 huu Ana ta hii ita aoinan neni bingga-baꞌek. Ana nau fo basa babaꞌek, esa susuri-memete esa. 26 Mete ma babaꞌek esa
hambu susa-sonak, na, basa sara oo rameda boe. Mete ma esa simbo hada-horomatak, na, basa
sara oo ramahoko tungga boe.
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Soa-neu ei oo leo naak boe. Huu ei sama leo Karistus ao-inan katematuan. Hatahori
kamaherek esa-esak dadi sama leo babaꞌek esa numa Karistus ao-inan mai. 28 Nai hatahori
kamaherek kara taladan, Manetualain fee koasa fo tao ues mata-matak kara.
Kaesan, Ana nadenu hatahori ketuk reu rafada Ndia hara hehelun.
Kaduan, Ana pake hatahori ketuk dadi reu Ndia mana toꞌu dedeꞌan.
Katelun, Ana tao hatahori ketuk ralela ranori hatahorir laꞌe-neu Ndia.
Ma Ana fee koasa neu hatahori ketuk fo bisa tao tanda heran mata-matak kara fo ratudu
Ndia ta neni babanggan.
Ketuk bali hambu koasa fo rahai hatahori kamahedik.
Ketuk bali hambu babanggi-babaꞌek fo tulu-fali hatahorir.
Ketuk bali hambu babanggi-babaꞌek fo bisa koladu hatahorir fo raue-osa sama-sama no
malole.
Ma Ana fee koasa neu hatahori ketuk bali fo ara bisa kokolak pake dedeꞌak mata-matak
kara.
29 Ei duduꞌam talo bee? Manetualain nadenu basa hatahorir fo laꞌok reu tui-bengga Ndia hara
hehelun, do? Taa. Ana tao basa hatahorir dadi reu Ndia mana toꞌu dedeꞌan, do? Taa. Ana tao basa
hatahorir ralela ranori, do? Taa. Ana fee koasa neu basa hatahorir fo bisa tao tanda heran, do?
Taa. 30 Ana fee koasa neu basa hatahorir fo rahai hatahori kamahedik, do? Taa. Ana tao basa
hatahorir bisa kokolak pake dedeꞌak mata-matak kara, do? Taa. Ana tao basa hatahorir bisa
rafada dedeꞌak kara raa sosoa-ndandaan, do? Taa.
31 Ei muste mahani a ma nau simbok fo pake babanggi-babaꞌek fo nanalan lenak soa-neu
hatahori noꞌuk kara.
Leo mae talo naa, tehuu au bei nau atudu soa-neu ei eno-dalak neulaun lenak.
27

Bahasa Amarasi: 1 Korintus 12:12-31
Aof meseꞌ, nok in namaꞌ humaꞌ-humaꞌ
Au he utaib mahinif ma manoef sin reꞌ naan nok aof. Aof meseꞌ naan nok in namaꞌ humaꞌhumaꞌ. Mes namaꞌ humaꞌ-humaꞌ naan, anmafuut anjair aof meseꞌ.
Naan on reꞌ Kristus Iin na. 13 Hit arkit tmafuut tok Asmanaf meseꞌ. Es naan ate, oras hit
tasrain, hit tjair on reꞌ pah meseꞌ. Maski hit atoin Yahudis aiꞌ ka atoin Yahudis fa, ate aiꞌ ka ate fa,
Uisneno nfee neu kit arkit Asmanaf meesꞌ aah. Naan on reꞌ hit tbukae oe reꞌ neiki ꞌhonis naꞌko oe
mataꞌ meseꞌ.
14 Batuur, aof ii ka naꞌko fa namaꞌ meseꞌ. Fin in reꞌ naan, anjair naꞌko namaꞌ amfaun. 15 Karkaru ho haem aan nak, “Au reꞌ ia, ka ꞌnimaf fa. Onaim au ka ꞌjair fa namaꞌ es uꞌko ho aom.” Maski
in naꞌuab on naan, mes in feꞌ njair namaꞌ naꞌko ho aom. Batuur, aiꞌ? 16 Ma karu ho ruikm aan
nak, “Au reꞌ ia, ka mataf fa. Onaim au ka ꞌjair fa namaꞌ uꞌko ho aom.” Maski in naꞌuab on naan,
mes in feꞌ njair namaꞌ naꞌko ho aom. 17 Mitenab miit! Karu ho aom aan suma njair mataf meesꞌ
aah, ho bisa mneen on mee? Ma karu ho aom aan suma njair rukif meesꞌ aah, ho bisa mufoi on
mee?
18 Mes hi mihiin mak, Uisneno nmoeꞌ kit atjair on reꞌ aof meseꞌ, ma In nꞌator in namaꞌ humaꞌhumaꞌ, natuin In human ma In masan. 19 Karu hit aok ii suma njair namaꞌ humaꞌ meesꞌ aah, in
kaan ee ka „aof‟ fa ntein, oo? 20 Mes in batuurn ii, hit aok ii nmuiꞌ namaꞌ humaꞌ-humaꞌ. Naan es reꞌ
anmoeꞌ je njair aof aꞌteme-ꞌteme.
21 Atoniꞌ in matan ka bisa nasmeruꞌ ma nkanaꞌpaar fa neu atoniꞌ naan in aꞌniman nak, “Au ka
ꞌperluu ko fa!” Ma atoniꞌ in aꞌnakan ka bisa natoon fa neu in haen am nak, “Au ka ꞌperluu ko
fa!” 22 In batuurn ii, es reꞌ aof ii anmuiꞌ namaꞌ reꞌ hit taan ee anꞌoer ma ka pentiing fa, mes hit
tperluu sin feꞌ. 23 Anmuiꞌ namaꞌ bian reꞌ hit taan sin suma mapakeꞌ kreoꞌ goah, mes hit tpijaar ma
tpairoir sin feꞌ nok reko. Ma nmuiꞌ namaꞌ bian reꞌ hit tamaeb ok, ma ka troim fa he takriraꞌ sin,
rarit hit tkuub ma tꞌaum sin nok reko. 24 Mes karu namaꞌ reꞌ ka namaebaꞌ kit fa, hit ka tansaaꞌ sin
fa.
Mes Uisneno nabuab naamꞌ ein naan anjair aof meseꞌ. Rarit In nꞌator he naamꞌ ein reꞌ hit
taan sin ka pentiing fa, hit tpijaar ma tpairoir sin nok reko, 25 fin In ka nroim fa karu hit aok ii
nbaits on. In nroim he hit arkit atmakius es nok es. 26 Fin karu naamꞌ es napein susat, sin arsin
annaeb ein amsaꞌ. Ma karu naamꞌ es napein hormaat, sin arsin anmarinan amsaꞌ.
27 On naan amsaꞌ hi arki. Fin hi on reꞌ Kristus In aon aꞌteme-ꞌteme. Ansuun tuaf apirsait es-es
ate, anjair on reꞌ naamꞌ es naꞌko Kristus In aon. 28 Fin anbi apirsait ein sin atnaank ein, Uisneno
nfee kuasa he nmepun humaꞌ-humaꞌ.
12
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Nahunu te, In nreek haef tuaf bian he nnao natoon In haan beno.
No nuan ii, In npaek tuaf bian anjair In mafefa kninuꞌ.
No teun ii, In nmoeꞌ tuaf bian nanoniꞌ nahiin tuaf anmatoom nok Ne.
Rarit In nfee kuasa neu tuaf bian he bisa nmoeꞌ rais sanmakat humaꞌ-humaꞌ, he naruruꞌ ma
nakriraꞌ In pinan ma krahan.
Bian napenin kuasa he narekoꞌ amenat.
Bian napenin mahinif ma manoef he nturun ma nbaab tuaf.
Bian napenin mahinif ma manoef he bisa naꞌhabaꞌ ma nꞌurus tuaf ein he sin nmepun nabubuan nok reko.
Ma In nfee kuasa neu tuaf bian antein, he sin bisa naꞌuab ein anpaken uab humaꞌ-humaꞌ.
29 Hi mitenab on mee? Uisneno nreek kit arkit he tnao tatoon In haan beno, oo? Kaah fa, tua.
In nmoeꞌ kit arkit atjair In mafefa kniun, aa oo? Kaah fa, tua. In nmoeꞌ kit arkit atjair anoniꞌ
ahinit, aa oo? Kaah fa, tua. In nfee kuasa neu kit arkit he tmoeꞌ rais sanmakat, aa oo? Kaah fa,
tua. 30 In nfee kuasa neu kit arkit he bisa tarekoꞌ ameent ein, aa oo? Kaah fa, tua. In nmoeꞌ kit
arkit he bisa taꞌuab atpaek uab humaꞌ-humaꞌ, oo? Kaah fa, tua. In nmoeꞌ kit arkit bisa tahiin uab
ein naan sin aꞌmoufk ein, aa oo? Kaah fa, tua.
31 Hi ro he mibarab he mtoup ma mpaek mahinif ma manoef reꞌ mapakeꞌ nneis neu too
mfaun ein.
Maski on naan amsaꞌ, mes au feꞌ he ururuꞌ ma ukriraꞌ ꞌeu ki ranan reꞌ reko nneis.
Bahasa Tetun: 1 Korintus 12:12-31
Masik ita wa'in, ita nu'u isin lolon ida, tan talin malu ho Kristus
Ha'u atu kanesa ita hotu-hotu mak simu babelen oi-oik nia sia, baa ema ida isin lolon. Isin
lolon ida noo isin rohan oi-oik. Mais rohan oi-oik nia talin aan baa malu dadi baa isin lolon
mesak.
Nunia moos ita mak dadi baa Kristus eman sia. 13 Ita hotu-hotu talin malu tan ita simu
Maromak Kmalar mak mesak dei. Baa oras ita simu sarani, ita dadi nu'u ema klubun ida. Masik
ita ema Yahudi ka, lahoos ema Yahudi ka, ata ka, lahoos ata ka, Na'i Maromak latan Niakaan
Kmalar mesak dei bodik ita hotu-hotu. Lia nia nu'u ita hotu-hotu hemu wee mak foo moris nosi
wee knuuk mesak dei.
14 Tebes. Isin lolon ida noo rohan wa'in, lahoos rohan ida dei. 15 Kalo ain na'ak, “Ha'u ne'e,
lahoos liman. Ha'u la ksoman ko isin lolon,” bele nunia ka? La bele. Masik ain dale nunia moos,
nia soman bei-beik no isin lolon. 16 Kalo tilun na'ak, “Ha'u ne'e, lahoos matan. Ha'u la ksoman ko
isin lolon,” bele nunia ka? La bele. Masik tilun dale nunia moos, nia soman bei-beik no isin
lolon. 17 Manoin lai! Kalo isin lolon dadi loos matan dei, oin nunabee ita bele rona? Kalo isin lolon
dadi loos tilun dei, oin nunabee ita bele horan nuhar?
18 Mais emi hatene ti'an ha'ak, Na'i Maromak nase'i ita atu dadi nu'u isin lolon ida no rohan
oi-oik. Nia babilan isin lolon rohan oi-oik nia, tuir Niakaan beer. 19 Kalo itakaan isin lolon dadi
loos rohan oik ida dei, nia lahoos „isin lolon‟ ona. 20 Isin lolon ida noo rohan oi-oik. Rohan oi-oik
nia soman malu dadi isin lolon tomak ida.
21 Ema ida matan la bele naraik liman, nodi na'ak, “Ha'u la kbuka o!” Nunia moos ulun la
bele naraik ain na'ak, “Ha'u la kbuka o!” 22 La bele. Mais nune'e. Noo isin lolon rohan sia mak ita
la hafolin. Masik nunia moos, ita buka sia. 23 Isin lolon rohan nia sia mak ita hafolin la kabaas,
ita haliku hodi tais kabaas. Isin lolon rohan mak ita moe hasai, ita taka di'a-di'ak. 24 Mais isin
lolon rohan mak la namoe ita, ita la titu resik.
Na'i Maromak nalo rohan nia sia dadi baa isin lolon ida. Hotu Nia babilan nebee rohan mak
ita hafolin la kabaas, ita haliku di'a-di'ak. 25 Nia la nakara isin lolon rohan sia sasa fa'e malu,
mais nakara nebee naliku malu. 26 Kalo rohan ida netan susar, rohan seluk sia tuir susar belebele. Kalo rohan ida netan kneter, rohan seluk sia tuir neon di'ak bele-bele.
27 Nunia moos ita. Ita nu'u Kristus isin lolon. Ita ida-idak nu'u rohan ida nosi Niakaan isin
lolon nia. 28 Na'i Maromak foo babelen baa ita ida-idak iha hutun sarani laran atu hodi serwisu
oi-oik.
Dala uluk, Nia solok ema balu dadi baa Niakaan klosan.
Dala rua, Nia nalo ema balu dadi baa Niakaan mako'an atu nato'o Niakaan mamenon.
Dala tolu, Nia nalo ema balu dadi baa ema manorik mak matenek nanorin nosi Nia.
Nia moos foo beran baa ema balu atu nalo tadak blaar oi-oik nodi natudu Niakaan maka'as.
Balu netan beran atu nadi'ak nola ema moras.
12

82

Balu netan babelen atu tulun ema.
Balu netan babelen atu babilan ema makserwisu di'a-di'ak.
Nia foo beran baa balu tenik, nebee bele dale nodi lia oi-oik.
29 Dadi, nunabee? Na'i Maromak solok Niakaan ema hotu-hotu atu dadi baa klosan ka? Nia
nalo hotu-hotu baa mako'an ka? Nia nalo hotu-hotu baa manorik ka? Nia foo beran baa hotuhotu atu nalo tadak blaar ka? 30 Nia foo beran baa hotu-hotu atu nadi'ak nola ema moras ka? Nia
nalo hotu-hotu dale nodi Kmalar lian ka? Nia nalo hotu-hotu bele natene lia isin nosi Kmalar lian
ka? Lale.
31 Lia nune'e! Kalo emi buka atu simu babelen nosi Na'i Maromak, buka babelen sia mak
bele tulun ema wa'in. Tan babelen nia sia, mak folin liu.
Mais noo lia ida mak di'ak kaliuk. Oras ne'e, ha'u atu kalore lia nia baa emi.
Bahasa Dhao: 1 Korintus 12:12-31
Ngiꞌu èci, te ngaa bagian na ae-ae
12 Jaꞌa neo pasoro karunya sèra dènge ngiꞌu dhèu. Ngiꞌu èci, te ngaa bagian na ae-ae. Te ngaa
bagian se, paꞌèki jꞌajꞌi ngiꞌu èci di.
Neꞌe nuka sèmi dhèu unu Kristus sèra. 13 Èdhi aaꞌi-aaꞌi ti paꞌèki dènge Roh èci di. Nèti èèna
ka, lodꞌo èdhi abhu sarani, èdhi nuka sèmi ca suku. Masi ka èdhi dhèu Yahudi, do dhèu Yahudi
boe, ènu do dhèu bebas, Ama Lamatua pala hia èdhi Roh èci di. Èèna nuka sèmi tinu èi dhu hia
mamuri nèti madha èi èci di.
14 Tareꞌa, ngiꞌu ne nèti boe ca bagian di. Te na jꞌajꞌi nèti bagian ae-ae. 15 Ladhe sèmi haga èu,
peka na, “Jaꞌa ne, kacui-aai boe. De jaꞌa jꞌajꞌi boe bagian nèti ngiꞌu èu.” Masi ka nèngu peka sèmi
èèna, te ngaa nèngu jꞌajꞌi bagian nèti ngiꞌu èu era. Tareꞌa, si? 16 Aa ladhe dhilu èu peka na, “Jaꞌa
ne, musi madha boe. De jaꞌa ne jꞌajꞌi boe bagian nèti ngiꞌu èu.” Masi ka na peka sèmi èèna, te ngaa
nèngu bagian nèti ngiꞌu èu kahèi. 17 Pangee sèku! Ladhe ngiꞌu èu dhoka musi madha di, tasamia
èu bisa tadèngi? Aa ladhe ngiꞌu èu dhoka rèu dhilu di, tasamia ho èu bisa sangèdꞌu?
18 Te ngaa miu meꞌa le, Ama Lamatua tao èdhi jꞌajꞌi mi èci sama sèmi ngiꞌu èci, ka Nèngu ator
bagian se madhutu dadꞌèi Na. 19 Ladhe ngiꞌu ne dhoka ca bagian di, ngara na „ngiꞌu‟ boe, sina
ma? 20 Te dhu lèke ka, ngiꞌu èdhi ne, dènge bagian ae-ae. Seꞌe ka tao ne jꞌajꞌi ngiꞌu kateme aae.
21 Musi madha bisa boe pahahe kacui-aai, dhu peka na, “Jaꞌa parluu boe èu!” Aa kètu bisa
boe peka dènge haga na, “Jaꞌa dale boe èu!” 22 Dhu lèke mola-mola ka, nuka, abhu bagian nèti
ngiꞌu dhu roe, aa dhu dènge kabꞌua ae boe, te ngaa èdhi parluu rèngu kahèi. 23 Abhu bagian dhu
èdhi pangee, na, rèngu se gaguna ra ae boe, te ngaa èdhi haduli si paie-iie. Aa abhu bagian dhu
èdhi makae pacèu, ka pahutu pabeꞌa-beꞌa. 24 Te ngaa bagian dhu pamakae boe èdhi, èdhi tao boe
si ngaa-ngaa.
Te ngaa Ama Lamatua oru nare bagian aaꞌi-aaꞌi se ho jꞌajꞌi mi ngiꞌu èci. Ka Nèngu ator sèna
ka bagian dhu èdhi pangee, na, dhu dènge boe kabꞌua, èdhi ladhe-leru si beꞌa-beꞌa, 25 te Lamatua
dꞌèi boe ngiꞌu èdhi pahagꞌa. Dadꞌèi Na sèna ka bagian se èci soru-bara èci. 26 Te ladhe bagian èci
paraga dènge susa, na, aaꞌi-aaꞌi ra susa kahèi. Aa ladhe ra pakabꞌua èci, na, aaꞌi-aaꞌi karejꞌe kahèi.
27 Èci èèna ka dènge miu. Te miu sama sèmi ngiꞌu Kristus dhu kateme. Dhèu parcaya èci-èci
nuka sèmi ca bagian nèti ngiꞌu Kristus. 28 Te ètu talora miu dhèu parcaya, Ama Lamatua hia
koasa sèna ka pakako rupa-rupa sasabꞌa, nuka:
Partama, Lamatua pua-paleha dhèu cahagꞌe ho lasi lole lii moa Na.
Ka dua, Na pake dhèu cahagꞌe, jꞌajꞌi dhèu rèti lii padhai Nèngu.
Ka tèlu, Na hia dhèu cahagꞌe dꞌèlu-mèu ho ajꞌa-nori dhèu leo lula-nèti Nèngu.
Aa Na hia koasa mi dhèu cahagꞌe, sèna ka bisa tao tadha-tadha malaa ho padꞌelo dadedha
Na.
Cahagꞌe hari abhu koasa ho puri-paꞌèle dhèu pèdꞌa.
Cahagꞌe hari abhu karunya ho soru-bara dhèu.
Cahagꞌe hari abhu karunya sèna ka uri dhèu ho sabꞌa sama-sama dènge beꞌa.
Aa Lamatua pangèdꞌu koasa mi dhèu cahagꞌe hari, ho bisa padhai pake rupa-rupa lii.
29 De ngangee miu tasamia? Ama Lamatua pua dhèu aaꞌi-aaꞌi ho lasi peka-padhai lii moa Na,
do? Aadꞌo. Na hia dhèu aaꞌi-aaꞌi jꞌajꞌi mi dhèu rèti lii padhai Na, do? Aadꞌo. Na hia dhèu aaꞌi-aaꞌi
dꞌèlu-mèu ho ajꞌa-nori, do? Aadꞌo. Na hia koasa mi dhèu aaꞌi-aaꞌi, sèna ka tao tadha-tadha malaa,
do? Aadꞌo. 30 Na hia koasa mi dhèu aaꞌi-aaꞌi sèna ka puri-paꞌèle dhèu pèdꞌa, do? Aadꞌo. Na hia dhèu
aaꞌi-aaꞌi ho bisa padhai pake rupa-rupa lii, do? Aadꞌo. Na hia dhèu aaꞌi-aaꞌi, ho bisa bhoke paledꞌa
sasoa nèti lii seꞌe, do? Aadꞌo.
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De miu hudꞌi bori mema-mema ho sèmi mere aa pake karunya dènge beꞌa dhu hia gaguna
mi dhèu ae.
Masi ka sèmi èèna, te ngaa jaꞌa neo padꞌelo jꞌara dhu hua iia risi hia miu.
31

Bahasa Helong: Korintus mesa la 12:12-31
Atuil in parsai Ama Lamtua ngas mamo, mo oen butu-kil apa daid banansila el aap-ina mesa
12Auk

le naleta karunya nas nini atuli li aap-ina kia. Atuli li aap-inan mesa, mo bating op
mamo. Mo op mamo nas butu-kil apa, le daid aap-ina mes sii.
Na banansila el Kristus atulin nas. 13Kit totoang butu-kil nol Koo mes sii. Tiata dedeng kit
haup in sarani ka, kit daid banansila el bangsa mesa. Kit atuil Yahudi tam atuil Yahudi lo,
ata tam ata lo kon no, Ama Lamtua Allah bel kit totoang Koo mes sii. Na tuladang el kit
totoang niun ui in nuli, deng ui mata mes sii.
14Meman kit aap-inan ni suma deng op mes sii lo, molam deng op mamo. 15Eta ku iim ma
tek noan, “Auk nia mo ima lo. Tiata auk niam op mes deng ku apam ma lo.” Un aa ela kon
no, un op mes nabael deng ku apam ma. Toma ta lo? 16Nol eta ku hngilam ma tek noan,
“Auk niam matan lo. Tiata auk daid op mes deng ku apam ma lo.” Un aa ela kon no, un op
mes deng ku apam ma nabale.17Nangan le! Eta noan ku apam ma suma mata si-sii kam,
taon elola le ku ming nala la? Nol eta noan ku apam ma suma hngila si-sii kam, ku hodo
net buin nini saa la?
18Mo mi taan son, Ama Lamtua Allah koet kit daid banansila el aap-ina mesa, nol Un ator
opan nas mesa-mesa lam muid Un hnika-tuladang nga. 19Eta kit apan ni suma daid op mes
sii kam, noken noan „aap-ina‟ pait lo son, ta lo? 20Mo in toma ka, kit aap-inan ni bating op
mamo-mamo. Na man tao un daid aap-ina tema mesa.
21Atuli li mata ka tek un ima ka lo noan, “Auk parlu ku lo!” Nol atuli li bon na tek un iin na
lo noan, “Auk parlu ku lo!” 22In toma ka, kit aap-inan ni opan deeh kit nataka kam, kuat lo
nol muun isi lo, molota kit parlu oen nabale. 23Muik opan deeh man kit nataka noan, oen
muik nahin bubuit tuun, mo kit papa-paiduil oen babanan nabale. Nol muik opan deeh kit
mae in tulu-balang one, tiata kit bua kele oen babanan. 24Mo etan opan man in tao kit le
mae lo ngas sam, kit bua keles lo.
Mo Ama Lamtua Allah tao nakbuan totoang opan nas le daid aap-ina mesa. Hidim Un ator
le opan man kit bali noan, muun lo ngas, kit papa-paidulis nol babanan. 25Lole Un kom kit
aap-inan ni in bakisa-bakisan na lo. Un in koma ka le, oen totoang sium apa mes nol
mesa. 26Le eta opan mes haup susa lam, totoang haup susa. Nol eta mes haup in todan
nam, totoang dalen kolo leo-leo.
27Ela kon nol mia. Ta mi banansila el Kristus aap-ina ka. Totoang atuil in parsai ngas daid
banansila el op mes deng Kristus apa ka.28Ta se atuil in parsai ngas hlala, Ama Lamtua
Allah bel kuasa le oen daek osa bili-ngala.
Mesa la, Un nutus atuli tenga le laok tek Un in hida ngas.
Dua la, Un pake atuli tenga le daid Un mee-baha.
Tilu la, Un tao atuli tenga le oen tui taan atuli li deng Una.
Hidim, Un bel atuli teng kuasa, le tao nal taad herang bili-ngala halin tulu Un in
muun-tes sa.
Tenga las haup kuasa le tao banan atuil in ili ngas.
Tenga las pait haup karunya le tulung atuli.
Tenga las pait tam, haup karunya le ator atuli lia, halin oen daek leo-leo nol babanan.
Nol Un bel kuasa se atuli teng pait, le oen aa nal nini dasi bili-ngala.
29Tiata muid mi in nangan nam elola? Ama Lamtua Allah nutus totoang atuli li le laok tek
Un in hida ngas se? Lo. Un nikit atuli li totoang le daid Un mee-baha ke? Lo. Un tao atuli li
totoang le tui tana le? Lo. Un bel atuli li totoang le tao nal taad herang nge? Lo. 30Un bel
atuli li totoang kuasa, le tao banan nal atuil ili las se? Lo. Un tao atuli li totoang le aa taan
nini dasi bili-ngala ke? Lo. Un tao atuli li totoang le tek balang nal dais nas, nahin nas se?
Lo.
31Undeng na, tiata mi musti mana mi apan nas, le simu nol pake karunya man muik ambak
banan dui taung atuil hut mamo ka ngas.
Mo ela kon no, auk le tulu bel mi lalan man in banan dui ka nabale.
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NAS DALAM TATA IBADAH
Kolose 3:15
Bahasa Kupang:
15 Kotong bisa badame deng Tuhan Allah, tagal Kristus. Jadi bosong ju musti kasi biar Kristus
pung dame ator bosong pung hati. Te Tuhan mau ko bosong samua idop badame satu deng satu,
tagal bosong samua taꞌika jadi satu badan. Deng bosong pung hati musti rasa sukur tarús, tagal
Dia sandiri yang su pili ame sang bosong.
Bahasa Rote Tii
15 Ita bisa mole-dame to Manetualain, nahuu Karistus. Dadi ei muste fee lelak neu Karistus moledamen oꞌofe-fafae ei dalem. Manetualain nau fo ei basa ngga leo-laꞌo no mole-damek esa no esa,
nahuu ei basa ngga makaesa dadi miu ao-inak esa. Ma ei dalem mara muste moke makasi
makandoo, nahuu Ana ndia here nala ei ena.
Bahasa Tetun
15Emi musti foo leet nebee Kristus Niakaan dame babilan emikaan neon, tan Na'i Maromak
nakara nebee emi moris dame malu hodi neon ida. Emikaan neon moos musti nakonu dodan, tan
Nia boi nola emi ti'an.
Bahasa Dhao
15 Èdhi bisa padame dènge Ama Lamatua, lula Kristus. De miu hudꞌi soro tèke kahèi dadame
Kristus ne, uri dꞌara miu. Te Lamatua dꞌèi ka, miu aaꞌi-aaꞌi mi mamuri mera-milu èci dènge èci,
lula miu paꞌèki jꞌajꞌi ngiꞌu èci. Aa dꞌara miu hudꞌi meꞌa manèngi makasi, lula Lamatua unu Na ka
hagꞌe nare miu.
Bahasa Helong
15Kit haup in mole-daem nol Ama Lamtua Allah, undeng Kristus. Tiata, mi kon musti nang
Kristus in dame na le mana-koet mi dalen nas. Ta Ama Lamtua in koma ka, mi totoang nuil moledaem apa mes nol mesa, undeng mi butu-kil apa daid aap-ina mes son. Nol mi dalen nas musti
nodan mamo tutungus, undeng Un in dake ngas totoang.
Bahasa Amarasi
15 Hit bisa tmarameꞌ tok Uisneno, natuin Kristus. Onaim hi ro he mkonan Kristus In rais rameꞌ he
nꞌator hi neekm ein naan amsaꞌ. Fin Uisneno nroim he hi mmoni mbi rais rameꞌ es nok es, natuin
hi arki ammafutu mjair aof meseꞌ. Ma hi neekm ein ro he nmuꞌin sukuur piut-piut, natuin In
kuun es reꞌ anpiir ma nbetis naan ki arki.
Markus 6:12
Multi bahasa
Bahasa Kupang: Markus 6:12
12 Ais ju dong pi ko kasi tau itu Kabar Bae. Dong bilang samua orang musti barenti suda dari
dong pung sala-sala, ais bale ko idop iko Tuhan pung mau-mau.
Bahasa Alor Pura: Markus 6:12
12 Seng ang muse, ini ila Lahatala Ehur aaung-hama angu vengmaring. Ini nehe toang ang naung
iavomung-iapahang iot iava vengbaroti, malekang Lahatala Eomi ang ba eamulung.
Bahasa Hawu (Sabu): Ma‟u 6:12
12 Ta kako ke roo la pepeke ne Lii Haꞌga Dꞌara ti Deo. La pika ri roo pa dèu he lii ta hani ne muri
mada do dꞌo mèdꞌèipa Deo, jꞌe muri mada pa rujꞌara do dꞌèi Deo.
Bahasa Baikeno: Na‟ Markus 6:12
12 Oke te, sin nnaon natoon Aꞌan Alekot nane. Sin nak neu toob in henati sin musti nmoin natuin
lalan Uisneno.
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Bahasa Amarasi: Nai‟ Markus 6:12
12 Rarit sin nnaon ma natoon Rais Reko naan. Sin nak, “Areꞌ mansian arki ro he misaitan hi sanat
ma penu sin, ma mtebi mfain he mmoin mituin Uisneno In romin.”
Bahasa Rote Tii: Markus 6:12
12 Basa boe ma ara laꞌo reu tui-bengga Hara Lii Malole naa. Ara rafada basa hatahori fo muste
hahae leo numa sira sala-singgon nara mai, de fali fo leo-laꞌo tungga Manetualain hihii-nanaun.
Bahasa Rote Lole: Markus 6:12
Basa boe ma ala tungga leu tui-bengga Hala Malole ndia. Ala lae, basa hataholi la musi hahae
leme sila sala-singgon nala mai leo, fo fali tungga Manetualain hihiin.
Bahasa Tetun: Markus 6:12
12 Hotu sia baa keke lema Na'i Maromak Manfatin nodi katak baa ema, nebee sia nanawa nalo
sala nodi moris tuir Na'i Maromak hakaran.
Bahasa Dhao: Markus 6:12
12 Èle èèna ka, ra lasi lole Lii Lolo Beꞌa. Ra peka, dhèu aaꞌi-aaꞌi hudꞌi ele hoꞌa nèti sasala-sasigo ra,
ka lèpa ho mamuri madhutu dadꞌèi Lamatua.
Bahasa Helong: Markus 6:12
12Hidi na kon, oen lakos nahdeh deng Dehet Dais Banan na. Oen tek atuli las le musti tenes deng
oen in kula-sala ngas, halin nuil muid Ama Lamtua Allah in koma-koma ngas.
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DOA BAPA KAMI
Doa Bapa Kami
Matius 6:9-13
Bahasa Kupang - Mateos 6:9-13
Bapa di sorga! Bapa pung nama paling barisi.
Biar samua orang angka nae tinggi-tinggi Bapa pung nama yang hebat.
10 Biar Bapa jadi Raja kasi samua orang!
Biar samua orang bekin iko Bapa pung parenta di ini dunya,
sama ke Bapa pung ana bua dong bekin iko Bapa pung parenta di sorga.
11 Bapa tolong kasi sang botong makanan yang cukup tiap hari.
12 Botong minta Bapa hapus buang botong pung sala-sala dong,
sama ke botong ju lupa buang orang pung sala yang dong bekin sang botong.
13 Bapa, jaga ko botong sonde bekin jahat.
Deng kasi salamat sang botong, dari setan pung kuasa.
Te Bapa tu, Raja yang paling kuasa deng paling hebat.
Bapa yang pegang parenta tarús-tarús.
Botong pung sambayang, bagitu sa Bapa. Amin.
Bahasa Amarasi – Nai‟ Mateos 6:9-13
Amaꞌ abit sonaf neno tunan! Ho kanam naan nakninuꞌ teeb.
Maut he areꞌ mansian ein ok-okeꞌ nbin pah-pinan ia ntunaꞌ ma naꞌratan Ho kanam maꞌtaniꞌ
naan, tua.
10 Maut he Ho mjair Usif meu mansian ein okeꞌ, tua!
Maut he bifee-atoniꞌ sin arsin anmoꞌen natuin Ho preent ein anbin pah-pinan ia,
nahuum on reꞌ Ho ameupt ein anmoeꞌ natuin Ho preent ein etan sonaf neno tunan, tua.
11 Amturun ma mbaab maan kai nok bukaet reꞌ nanokab ansuun neno, tua.
12 Hai mtoit Ko he Ho msaok main hai sanat ma penu sin,
nahuum on reꞌ hai mnikan ma mniahan main tuaf-tuaf reꞌ anmoꞌen sanan neu kai, tua.
13 Ampafaꞌ ma mpanat kai he hai kais ammoeꞌ rais amreꞌut ma maufinu.
Ma msoi mufetin kai naꞌko niut reuꞌf ee in kuasan, tua.
Natuin Ho kuum, Usif reꞌ ammuiꞌ kuasa maꞌtaniꞌ ma mapinaꞌ-makraah reꞌuf.
Ho kuum es reꞌ anaaꞌ aprenat nabar-baar, tua.
Hai onen ma baisenut naꞌtuuk ma naꞌpaar on reꞌ naan, tua. Amin.
Bahasa Helong – Matius 6:9-13
Ama man in ne sorga! Ama ngala ka niu dui hihidi.
Nang le halin atuli li totoang nikit sakeng Ama ngala in loe-liliman na lapa-lapa.
10Nang le Ama daid Laih taung atuli li totoang!
Nang le totoang atuli li daek muid Ama in prenta se apan-kloma kia ka,
banansila el Ama ima-ii las in daek muid Ama prenta la se sorga ka.
11Ama tulung le bel kaim lelon-lelon nam in kaa nola.
12Kaim nodan Ama le kose soleng kaim in kula-sala ngas,
banansila el kaim kon nadidingun atuil in tao kula saol kami ngas.
13Ama, doh kaim le halin kaim tao kula-sala deken.
Nol sas-sao kaim deng uikjale ka in kuasa ka.
Ta Ama na mo Laih man in kuaas dui hihidi nol muun isi.
Ama man kil bandu didiin hidi nutus taan lo.
Kaim in kohe-kanas sa ela tuun Ama. Amin.
Bahasa Ndhao – Mateos 6:9-13
Ama ètu sorga! Kolongara Ama dhu mola-mèci.
Hudꞌi laa dhèu aaꞌi-aaꞌi, dedꞌe padedha-dedha kolongara Ama dhu kapai èèna.
10 Hudꞌi laa Ama jꞌajꞌi Dhèu Aae mi dhèu aaꞌi-aaꞌi!
Hudꞌi laa dhèu aaꞌi-aaꞌi, tao madhutu paredha Ama ètu rai-haha ne,
nuka sèmi ana pajuu Ama, tao madhutu paredha Ama ètu sorga.
11 Ama, hia la jiꞌi ngangaꞌa-nganginu dhu dꞌai bèli-bèli.
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Jiꞌi manèngi, ho Ama saku eele aaꞌi sasala-sasigo jiꞌi,
nuka sèmi jiꞌi kahèi pabhèlu eele sasala dhèu dhu ra tao mi jiꞌi.
13 Ama, jꞌaga la jiꞌi, sèna ka jiꞌi baku tao bhabhelu.
Aa pakajꞌèu la jiꞌi nèti koasa nidhu,
Te Ama ka Dhèu Aae dhu koasa kapai risi eele.
Aa Ama ka dhu mèdꞌu paredha, toke dꞌai mia-mia laꞌe.
Sabajꞌa jiꞌi dꞌai sange neꞌe ka, Ama. Amin.
12

Bahasa Tetun – Mateus 6:9-13
Amikaan Ama iha lale'an! Ita Boot naran mak lulik kaliuk.
Nebee ema hotu-hotu foti-nahaas Ita Boot naran.
10 Nebee Ita Boot dadi Na'in bodik ema hotu-hotu!
Nebee ema hotu-hotu nalo tuir Ita Boot harukan iha raiklaran,
oin nudaar makbukar lale'an sia nalo tuir Ita Boot harukan iha lale'an.
11 Foo baa ami haan mak to'o sura loron.
12 Malu'a lakon amikaan salan,
hanesan ami moos halu'a lakon salan mak ema nalo baa ami.
13 Daka ami nebee ami keta halo aat.
Sori ami mosi diabu niakaan a'aat.
Tan Ita Boot beran kaliuk, maka'as kaliuk.
Ita Boot mak kaer ukun hori nima-nimak to'o nima-nimak.
Nunia tebes. Amen.
Bahasa Rote Tii – Mateos 6:9-13
Amak manai nusa tetuk do inggu temak! Amak naden malalaok.
Naa fo basa hatahorir rakadedemak Amak naden ta neni babanggak.
10 Naa fo Amak dadi Manek soa-neu basa hatahorir!
Naa fo basa hatahorir tao tungga Amak parendan nai dae-bafok ia,
sama leo Amak atan nara tao tungga Amak parendan nai nusa tetuk do inggu temak.
11 Amak tulun fee ai nanaꞌak mana daik tungga faik.
12 Ai moke-hule Amak koka heni ai sala-singgon nara,
sama leo ai oo lilii heni basa hatahorir salan fo ara tao neu ai boe.
13 Amak, manea fo ai ta tao manggarauk.
Ma tao masoi-masoda ai numa nitu koasan mai.
Huu Amak ndia, Manek mana maena koasa mateꞌen ma ta neni babanggak.
Amak mana toꞌu parenda seku neu.
Ai huhule-haradoin talo kada naa, Amak. Amin.
Bahasa Rote Lole – Mateos 6:9-13
Amak manai nusa sodak! Ama naden malalaok nalan seli.
Neme naa fo basa hataholi la so'u dema-demak Ama naden fo ana seli ndia.
10Neme naa fo Ama dadik Manek neu basa hataholi la!
Neme naa fo basa hataholi la tao tungga Ama palendan nai dae-bafok ia,
sama leo Ama atan nala tao tungga Ama palenda nai nusa sodak.
11Ama tulun fee ai nana'ak mana daik tungga faik.
12Ai moke Ama koka heni ai sala-singgon nala,
sama leo ai mafalende heni hataholi salan nala fo taon neu ai.
13Ama, manea fo ai ta tao manggalauk.
Ma masala'e mala ai, mima nitu la koasan mai.
Huu Ama ia, Manek fo naena koasa ina-huuk ma mandela-masa'ak.
Ama to'u palenda nakandondoo henin.
Ai huhule-haladoin, kada leo ndiak Ama. Amin.
Bahasa Rote Rikou – Mateos 6:9-13
Ama' nai nusatetu-ikutema' a! Ama' a nade Ma lalao-lalafu' naan seli.
Ela leo' bea na basa lahenda ra so'u-fua radedema Ama' a nade marela-masa'a Ma.
10Ela leo' bea na Papa dadi Mane soa-neu' basa lahenda ra!
Ela leo' bea na basa lahenda ra tao tuka Papa pareta ma nai dae-bafo' ia,
sama leo' Papa eila'o-limalope mara tao tuka Papa pareta ma nai nusatetu-ikutema' a.
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11Papa

fee ami nanaa-nininu namano'u-namadai' tuka-tuka fai'.
hule Papa sae-safe heni ami sala-siko mara,
sama leo' ami fee ampon neu' lahenda sala-sikon fo ara taon soa-neu' ami.
13Papa, manea ami fo boso' tao sala'.
Ma po'i-tata maa ami meme nitu a kuasa na mai.
Huu fo Papa nana, Mane' Manakuasa ma Marela-masa'a.
Papa ri' homu maroo pareta.
Papa, ami huhule-haradoi ma, noi ri na'. Amin.
12Ami

89

PENGAKUAN IMAN RASULI
PENGAKUAN IMAN RASULI (AMARASI)
1 Au 'pirsai 'eu Ama' Uisneno, 2 es re' Uisneno akuasat anneis-neis ji, 3 Amo'et-Apakaet neno
tunan ma pah-pinan. 4 Au 'pirsai 'eu Yesus Kristus, 5 es re' Uisneno In Anah re' fua' mees' aah. 6
In re' naan, hit Usi'. 7 In ainaf bi Maria na'apu' na'ko Uisneno In Asmaan Akninu', 8 maski in ka
ntuup niit fa nok atoni'. 9 Sin nha'mui' ma na'nuka' Usif Yesus oras gubernur Pontius Pilatus
annaa' aprenat. 10 Sin nkuus nakfiir' Ee nbi hau nehe. 11 In nmaet, rarit sin nsuub naneuk Goe.
12 In nsanu nbi bare neu amaets ein. 13 Anmeu on naan ate, Kristus anmoni nfain na'ko In
a'maten.b 14 In na'ait On ansae neu sonaf neno tunan, 15 rarit antuun On et Uisneno In
abnapan a'ne'u, anbi bare re' mahormata' anneis-neis ji. 16 Oras In nkoen On anfain neem na'ko
nee, 17 In of nafeek hukun neu tuaf amonit ma tuaf amates. 18 Au 'pirsai 'eu Uisneno In Asmaan
Akninu'; 19 Au 'pirsai 'ak, apirsait ein neu Yesus Kristus etan bare mee-mee ro kninu'; 20 Au
'pirsai 'ak, apirsait ein neu Yesus Kristus ro he nmonin kninu' nok nekaf mese' ma ansaof mese';
21 Au 'pirsai 'ak, Uisneno nnoes nain hit saant am penu sin; 22 Au 'pirsai 'ak, of oras Uisneno
namonib nafani' kit ate, hit ttoup aof fe'u; 23 Au 'pirsai 'ak, Uisneno nfee kit a'monit amneot ma
amnonot re' nabar-baar. Au 'pirsai on re' naan, tua.

PENGAKUAN IMAN RASULI (NDHAO)
1 Ja'a parcaya mi Ama Lamatua, 2 Nèngu ka dhu Koasa Risi Eele, 3 dhu paj'aj'i liru dènge raihaha. 4 Ja'a parcaya mi Yesus Kristus, 5 nuka Ana mesa Ama Lamatua. 6 Nèngu ne, Kètu èdhi. 7
Ina Na Maria dènge babia nèti Roh Lamatua dhu Mola-Mèci, 8 masi ka nèngu kalora iisi era. 9
Gubernur Pontius Pilatus paj'èra Yesus lod'o nèd'u paredha. 10 Ka ra paku pamadhe Ne ètu aj'u
palolo-palèbha. 11 Na madhe, hèia ra padhane Ne. 12 Na puru la'e asa era kaboko dhèu madhe.
13 Asa camèd'a èèna, Kristus mamuri hari nèti mamadhe Na.b 14 Ca'e la'e asa sorga, 15 ka Na
madhèdi ètu era dhu kab'ua risi, ètu baboa g'ana Ama Lamatua. 16 Bèli-camèd'a Na lèpa hari
mai nèti nèi, 17 sèna ka pama'ète lii langu nèti dhèu dhu mamuri era, aa dhèu dhu madhe le. 18
Ja'a parcaya mi Roh Lamatua dhu Mola-Mèci; 19 Ja'a parcaya, na, abhu gareja mola-mèci unu
Ama Lamatua ètu mia-mia; 20 Ja'a parcaya, na, dhèu Kristen hud'i mamuri d'ara èci aa dènge
d'ara mola-mèci; 21 Ja'a parcaya, na, Ama Lamatua saku eele sasala-sasigo èdhi; 22 Ja'a
parcaya, na, èèna na Ama Lamatua pamamuri hari èdhi dènge ngi'u aae dhu hiu; 23 Ja'a
parcaya, na, Ama Lamatua hia èdhi mamuri dhu lèke, dhu ma'ète boe. Parcaya ja'a, sèmi ne'e
ka. Amin.
PENGAKUAN IMAN RASULI (HELONG)
1 Auk parsai se Ama Lamtua Allah, 2 na Lamtua Allah man kuasa dudui ka, 3 man koet apandapa ku nol apan-kloma kia. 4 Auk parsai se Yesus Kristus, 5 na Ama Lamtua Allah Ana Baun
siing nga. 6 Un na mo kit Lamtuan. 7 Un ina Maria behen nini Ama Lamtua Koo Niu ka, 8 molota
un niin net nol bikloeb lo bii. 9 Gubernur Pontius Pilatus man prenta le diku-puang Yesus. 10
Oen pauk holtiu Una, se kai sangsuli la dapa. 11 Un mate hidim oen puan Una. 12 Un niu lako
se atuil in mate ngas mana la. 13 Bingin dua ka, Kristus nuli pait deng Un in mate ka.a 14 Un
sake lako surga, 15 hidim daad se Ama Lamtua Allah halin kanan na, se maan in todan-lahing
dudui ka. 16 Maam Un niu pait maa deng ua, 17 le nutus in hukung bel atuil in nuli nol atuil in
mate ngas. 18 Auk parsai se Ama Lamtua Koo Niu ka; 19 Auk parsai noan, Ama Lamtua grija niu
ka muik ne ola-ola; 20 Auk parsai noan, atuil Kristen ni musti nuil dalen mesa, nol dael niu; 21
Auk parsai noan, Ama Lamtua kose soleng kit in kula-sala ngas; 22 Auk parsai, le eta Ama
Lamtua bel kit nuling pait tam, kit nuling nol aap-sisin balu; 23 Auk kon parsai noan, Ama
Lamtua bel kit in nuil toma man hidi nutus taan lo ka. Auk in parsai ka ela son na. Baktetebes
ela!

90

PENGAKUAN IMAN RASULI (KUPANG)
1 Beta parcaya sang Allah Bapa, 2 andia Tuhan yang paling kuasa, 3 yang bekin ame langit deng
bumi. 4 Beta parcaya sang Yesus Kristus, 5 andia Tuhan Allah pung Ana yang cuma satu sa. 6
Dia tu, yang hak parenta sang kotong. 7 Dia pung mama Maria dudu parú dari Tuhan pung Roh
Barisi, 8 biar dia sonde parná tidor bakumpul deng laki-laki ju. 9 Gubernor Pontius Pilatus yang
parenta ko siksa sang Yesus. 10 Dong paku kasi tagantong sang Dia di kayu palang. 11 Dia mati,
ais dong kubur sang Dia. 12 Dia turun pi orang mati dong pung tampa. 13 Dia pung lusa,
Kristus idop kambali dari Dia pung mati.b 14 Dia nae pi sorga, 15 ais dudu di Allah Bapa pung
sablá kanan, di tampa yang paling hormat. 16 Nanti Dia datang kambali dari sana, 17 ko putus
hukuman kasi orang yang idop, deng orang yang mati. 18 Beta parcaya sang Tuhan pung Roh
Barisi; 19 Beta parcaya bilang, Tuhan pung gareja barisi ada di mana-mana; 20 Beta parcaya
bilang, orang Kristen musti idop satu hati deng hati barisi; 21 Beta parcaya bilang, Tuhan hapus
buang kotong pung sala-sala; 22 Beta parcaya, kalo Tuhan nanti kasi idop kambali sang kotong,
na, kotong pake badan baru; 23 Beta ju parcaya bilang, Tuhan kasi kotong idop yang batúl, yang
sonde tau putus-putus. Beta pung parcaya, bagitu su. Amin.

PENGAKUAN IMAN RASULI (TETUN)
Ha'u kfiar baa Ama Maromak. Nia Maromak mak beran kaliuk. Nia mak nase'i lale'an no
raiklaran. Ha'u kfiar baa Yesus Kristus. Nia, Maromak Oan Mane mesak. Nia mak itakaan Na'i no
itakaan Ulun. Maria netan Nia nosi Maromak Kmalar Lulik beran, masik Maria sei la naten dauk
mane. Gubernur Pontius Pilatus naruka ema nasusar Yesus. Sia nedi n o'o Nia baa ai karuus.
Nia mate, hotu sia nakoi Nia. Nia tuun baa ema mak mate ti'an siakaan fatin. Baa wainrua, Nia
moris nikar nosi mate. Hotu Nia sa'e baa lale'an, nabesi aan baa Ama Maromak sorin kwana, iha
fatin taek no neter. Nosi ikus, Nia moos namaan aan mai nikar nosi lale'an, atu nakotu lia bodik
ema mak moris no ema mak mate. Ha'u kfiar baa Maromak Kmalar Lulik. Ha'u kfiar ka'ak, hutun
sarani sia iha fatin hotu-hotu, sia hotu-hotu mak Maromak eman. Sia musti moris loos nodi neon
ida, laran ida. Ha'u kfiar ka'ak, Maromak kasu mohu itakaan salan sia. Ha'u kfiar ka'ak, nosi
ikus Maromak nalo ita moris hikar, ita simu isi lolon foun. Ha'u mos kfiar ka'ak, Maromak atu
foo moris loos no tebes ba ita, to'o nima-nimak. Ha'ukaan fafiar nunia dei. Amen.
PENGAKUAN IMAN RASULI (TII)
1 Au amahere neu Amak Manetualain, 2 ndia Lamatuak fo mana koasa mate'en, 3 mana
nakadadadik lalai no dae-inak. 4 Au amahere neu Yesus Karistus, 5 ndia Manetualain Ana kisen.
6 Ndia naa, ita Lamatuan ma ita Malanggan. 7 Ndia inan Maria nairun numa Manetualain Duladale Malalaon mai, 8 leo mae ana ta sunggu-soro nakabua nita no touk. 9 Nggubenor Pontius
Pilatus ndia parenda fo tao doidoso Yesus. 10 Ara paku londan nai ai ngganggek lain. 11 Ana
mate, basa boe ma ara ratoin. 12 Ana konda neni hatahori mana matek kara mamanan neu. 13
Neu bei-nesan, Karistus nasoda fali numa mamaten mai.b 14 Ana hene neni nusa tetuk do inggu
temak neu, 15 de nanggatuuk neu Amak Manetualain boboa konan, nai mamana hadahoromatak mate'en. 16 Neu ko Ana fali numa naa mai, 17 fo naketu-naladi huku-dokik soa-neu
hatahori masodak ma hatahori mates. 18 Au amahere neu Manetualain Dula-dale Malalaon; 19
Au amahere ae, Lamatuak nggarei mamalaon hambu nai bee a mesan; 20 Au amahere ae,
hatahori Karisten muste leo-la'o dalek esa no dale lolo-laok; 21 Au amahere ae, Manetualain koka
heni ita sala-singgon; 22 Au amahere neu ko Manetualain tao nasoda falik ita, na, ita pake ao-ina
beuk; 23 Au oo amahere boe ae, Manetualain fee ita masodak tetebes fo ta mana ketuk. Au
nemeheheren talo kada naa. Amin.
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AYAT-AYAT BERKAT
Yudas 1:24-25
Bahasa Kupang
24 Naa, sakarang kotong angka nae puji kasi sang Tuhan Allah!
Te Dia yang bisa jaga sang bosong,
ko bosong jang jato.
Deng Dia yang bisa antar sang bosong,
ko bosong badiri di muka Tuhan,
te Dia yang bekin bosong barisi,
deng sonde kamomos lai.
Bosong datang deng hati babunga,
te Dia talalu hebat!
25 Cuma Tuhan Allah sandiri sa,
yang jadi Tuhan yang batúl,
Cuma Dia yang bisa kasi salamat sang kotong!
Ais Dia pake kotong pung Bos Yesus Kristus,
ko kasi salamat sang kotong bagitu.
Jadi samua hormat kasi sang Dia.
Samua hebat, Dia pung.
Dia pung kuasa, talalu bésar.
Deng Dia pung hak parenta,
ada dari dolu,
deng sakarang,
sampe tar abis-abis.
Bahasa Tetun
24 Tonu-haboot Na'i Maromak!
Tan Nia mak noo beran atu lituk ita,
nebee ita la hakloti.
Nia mak noo beran atu nala'o ita,
nebee ita hariik iha Niakaan oin,
la hoo sala ona,
la sasobo ona.
Ita neon boot lo-loos hariik iha Niakaan oin,
hodi haree Niakaan ahar maksinak.
25 Nia mesan,
Maromak mak loos.
Nia mesan
mak sori ita
nodi itakaan Na'in Yesus Kristus.
Ita foo kneter hotu-hotu baa Nia.
Nia maka'as kaliuk.
Niakaan beran boot kaliuk.
Nia kaer ukun hotu-hotu,
hori uluk,
baa oras ne'e,
to'o nima-nimak.
Bahasa Amarasi
24 Oras ia, hit tait pures-boꞌis ma mnaikas teu Uisneno!
Natuin In kuun es reꞌ bisa npafaꞌ ma npanat ki,
he hi kais mispae, mistuun ma mtaikoib.
Ma In kuun es reꞌ neik ki,
he hi mhake mbi Uisneno In human ma In matan,
fin In kuun es reꞌ nakninuꞌ ki,
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es naꞌ hi ka mꞌoemeet fa goen.
Hi mkoen om iim meik huum kumani ma huum akmoe,
fin In mapinaꞌ-makrahaꞌ!
25 Suma Uisneno kuun,
es reꞌ anjair Usif batuur,
Suma In kuun es reꞌ bisa nsoi nafetin kit!
Rarit In npaek hit Usiꞌ Yesus Kristus,
he nsoi nafetin kit.
Onaim areꞌ kanan rais hormaat ii, tbaiseun ma tasaeb sin teu Ne.
Areꞌ rais mapinaꞌ-makrahaꞌ, Iin na.
In kuasa, koꞌu ma ꞌnae reꞌuf.
Ma In hak he naprenat,
naꞌko afi unuꞌ,
ntea oras, tabu ma eti ia,
tar antea nabar-baar.
Bahasa Dhao
24 Mai ti koa-kio padedha-dedha Ama Lamatua!
Te Nèngu ka dhu bisa madhenga miu,
sèna ka baku manahu.
Aa Nèngu ka dhu bisa lere miu,
sèna ka miu titu ètu madha Lamatua,
te Nèngu ka dhu pamèu miu,
toke hahera abhu boe ciki sa hèi.
Miu mai dènge dꞌara karae,
te dadedha Na kapai titu kèna!
25 Dhodhoka Ama Lamatua mesa-mesa Na,
dhu jꞌajꞌi Lamatua dhu lèke,
dhodhoka Nèngu di dhu bisa pamamuri èdhi!
Hèia Na pake Kètu èdhi, Yesus Kristus,
ho pala-bagi èdhi mamuri.
De lii koa-kadꞌiri hia aaꞌi mi Nèngu.
Dadedha dènge kapai aaꞌi-aaꞌi unu Nèngu.
Koasa Na kapai titu kèna.
Aa hak paredha Nèngu,
karèi nèti uru ka,
deo neꞌe,
toke dꞌai mia-mia laꞌe.
Bahasa Helong
24Eta elam, kit nikit sakeng in naka-nahalit bel Ama Lamtua Allah!
Ta Un man doh nal mia,
le halin mi nahim deken.
Nol Un man leo-leo nol mia,
le halin mi dil nal se Ama Lamtua sila,
ta Un man tao mi le daid niu,
nol hmomos pait lo ka.
Mi maam nol dalen kolo,
undeng Un nam muun isi!
25Suma Ama Lamtua Allah sii,
man daid Lamtua baktetebes.
Suma Un sii man bisa bel slamat kita!
Hidim Un nini kit Lamtuan, Yesus Kristus,
le bel boa-blingin kita.
Tiata, totoang in todan ni taung Una.
Totoang in muun-tes sa, Un nena.
Un in kuasa ka, tene isi.
Nol Un hak in prenta ka,
muik lolo hmunan nua,
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halas nia,
lako lius didiin.
Bahasa Rote Tii
24 Hatematak ia ita soꞌuk kokoa-kikiok neu Manetualain!
Huu Ana bisa nanea ei,
fo ei boso tuda.
Ma Ana ndia bisa nuni noo ei,
fo mambariik nai Lamatuak matan,
huu Ana ndia tao ei dadi lolo-laok,
ma ta manggenggeok bali.
Ei mai mia dalem mbena sau-sau,
huu Ndia ta neni babanggak sudi selik kana!
25 Kada Manetualain mesa kana,
ndia dadi Lamatuak tetebes.
Kada Ndia mesa kana ndia tao nasoi-nasoda ita!
Boe ma nesik ita Lamatuan Yesus Karistus,
Manetualain tao nasoi-nasoda ita.
De basa hada-horomatak lalaꞌen feen neun.
Basa ta neni babanggak lalaꞌen, Ndia enan.
Ndia koasan, moꞌon seli.
Ma Ndia haak parendan,
hambun numa lele uluk mai,
ma hatematak ia,
losa doon naa neu.
2 Korintus 13:13
Bahasa Kupang
Beta minta ko kotong pung Bos Yesus Kristus kasi tunju Dia pung hati bae sang bosong. Beta
minta ko Tuhan Allah kasi tunju Dia pung sayang sang bosong. Beta ju minta ko Tuhan pung
Roh Barisi kasi tunju Dia pung hati manis, ko biar bosong samua idop satu hati.
Bahasa Tetun
Ha'u karo'an nebee, itakaan Na'in Yesus Kristus natudu laran di'ak baa emi. Nebee, Na'i
Maromak natudu dadomin baa emi. Nebee, Kmalar Lulik babilan emi nalo neon mesak.
Bahasa Amarasi
Au ꞌtoit he hit Usiꞌ Yesus Kristus naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu ki. Au ꞌtoit he Uisneno
naruruꞌ ma nakriraꞌ In manekat neu ki. Au ꞌtoti msaꞌ he Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee naruruꞌ
ma nakriraꞌ neu ki In nekan amnanun, maut he hi arki mmoin nekaf meseꞌ ma ansaof meseꞌ, tua.
Bahasa Dhao
Jaꞌa manèngi sèna ka Kètu èdhi, Yesus Kristus padꞌelo dꞌara hua iia Na mi dedha miu. Jaꞌa
manèngi ho Ama Lamatua padꞌelo sasue Na mi dedha miu. Jaꞌa manèngi kahèi sèna ka Roh MolaMèci Lamatua padꞌelo dꞌara beꞌa Na, ho hudꞌi laa miu mamuri dꞌara èci.
Bahasa Helong
Auk nodan le kit Lamtuan Yesus Kristus, tulu bel mi Un dalen banan na. Auk nodan le Ama
Lamtua Allah tulu Un in namnau ka bel mia. Auk kon nodan le Ama Lamtua Koo Niu ka tulu Un
dalen banan na, le halin mi totoang nuil dalen mesa.
Bahasa Rote Tii
Au oke-hule fo ita Lamatuan Yesus Karistus natudu Ndia dale susuen neu ei. Au oke-hule fo
Manetualain natudu Ndia susue-lalain neu ei. Au oo oke-hule fo Lamatuak Dula dale Malalaon
natudu Ndia dale lilon, mita fo ei basa ngga leo-laꞌo no dalek esa boe.
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2 Petrus 3:18
Bahasa Kupang
Lebe bae bosong pung parcaya batumbu tarús. Te bosong su tau kotong pung Bos Yesus Kristus,
yang kasi salamat sang kotong dari kotong pung sala-sala. Dia mau kasi tunju Dia pung hati bae
sang bosong. Deng Dia ju mau ko bosong kanál lebe bae sang Dia lai.
Beta mau ko samua orang angka tinggi-tinggi sang Dia, dari sakarang sampe salamanya!
Bahasa Tetun
Di'ak liu, emikaan fiar hetak naktubu. Nebee emi hetak kre'is ho itakaan Na'in no itakaan
Maksorin, Yesus Kristus. Nebee Nia hetak natudu laran di'ak baa emi.
Nebee ema hotu-hotu foti-nahaas Nia, baa oras ne'e to'o nima-nimak!
Bahasa Amarasi
Reko nneis, hi rais pirsait aan naꞌbaab on piut. Fin hi mihiin hit Usiꞌ Yesus Kristus, reꞌ nsoi
nafetin kit naꞌko hit saant am penu sin. In he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu ki. Ma In
nromi msaꞌ he hi bisa mihiin mirek-reokꞌ Ee mtein.
Au ꞌroim he mansian ii ok-okeꞌ naikas naꞌrat-raatn Ee, naꞌko oras ia tar antea nabar-baar!
Bahasa Dhao
Beꞌa risi parcaya miu asa tabha èra. Te miu meꞌa le Kètu èdhi, Yesus Kristus ka dhu patalale èdhi
nèti koasa sasala-sasigo èdhi. Nèngu neo padꞌelo dꞌara hua iia Na mi dedha miu. Aa Nèngu neo
miu tadhe Ne beꞌa risi hari kahèi.
Jaꞌa dꞌèi ladhe dhèu aaꞌi-aaꞌi dedꞌe padedha-dedha Yesus Kristus nèti doe neꞌe toke dꞌai mia-mia
laꞌe!
Bahasa Helong
Banan dui ka, mi in parsai ka nuli tapnaeng. Ta mi taan kit Lamtua Yesus Kristus son, man bel
kit boa-blingin deng kit in kula-sala ngas. Un le tulu Un dalen banan na bel mia. Un kon koma, le
mi taan Un banan dui pait.
Auk in koma ka, le totoang atuli li nikit sakeng Un ngala ka lapa-lapa, kilan deng halas nia,
didiin hidi nutus taan lo!
Bahasa Rote Tii
Malole lenak ei nemeheherem mara mori rakandoo. Ei bubuluk ita Lamatuan Yesus Karistus ena,
ndia tao nasoi-nasoda ita numa ita sala-singgon nara mai. Ana nau natudu Ndia dale susuen neu
ei. Ma Ana oo nau fo ei malela neu Ndia no malole bali boe.
Au nau fo basa hatahorir rakadedemak Ndia numa hatematak ia losa doon naa neu!
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