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Kepada : Yang Terhormat, 

1. Majelis Klasis Harian se-GMIT 

2. Majelis Jemaat Harian se-GMIT 

Masing – masing 

di - 

 Tempat 

 

Salam kasih dalam Yesus Kristus, 

Semoga kami dapat menjumpai Bapak/Ibu dalam keadaan damai sejahtera. 

Syukur pada Yesus Kristus Sang Bayi Natal, karena kita masih diberikan kesempatan 

untuk merayakan Natal tahun 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2022. Moment perayaan 

tahun ini, baiknya kita pakai sebagai kesempatan untuk menghayati karya Allah Imanuel 

yang ada bersama-sama dengan gereja sebagai persekutuan orang percaya, dalam berbagai 

pergumulan hidup.  

Dalam rangka itu, kami mengirimkan bahan pelayanan Natal dan tahun baru berupa tata 

ibadah dan bahan khotbah malam natal, perayaan natal, syukur akhir tahun dan tahun baru. 

Bahan ini juga berisi liturgi malam natal dan syukur akhir tahun keluarga, sedangkan 

bahan kotbah untuk malam natal keluarga dan syukur akhir tahun keluarga dapat disiapkan 

oleh majelis jemaat. Kami juga menyertakan beberapa bahan belajar untuk menghayati 

natal tahun ini. Bahan-bahan ini sekiranya dapat diolah sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

di jemaat masing-masing. Akhirnya selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian  serta kerjasamanya, kami ucapkan 

terima kasih.  Tuhan Sang Kepala Gereja dan Pemilik Pelayanan memberkati kita. 
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Suara Gembala Majelis Sinode GMIT  

Dalam Rangka Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 

“Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan” (bdk. 1 Petrus 1:22) 

 

Salam damai dan sejahtera bagi semua anggota GMIT di mana pun berada. Kiranya hidup 

dan pelayanan kita menjadi seperti palungan di kandang domba Betlehem yang menjadi 

tempat bagi Allah menghadirkan kasihNya yang sempurna kepada dunia.  

Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang berkenan mengaruniakan kesempatan bagi kita 

untuk sekali lagi merayakan Natal dan Tahun Baru. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini 

berlangsung di tengah keprihatinan terhadap dampak bencana berlapis. Kita mencatat 

beberapa bencana yang terjadi di tahun 2021. Di awal tahun, terjadi gelombang pertama 

Pandemi Covid-19 bersamaan dengan siklon tropis Seroja. Di pertengahan tahun, terjadi 

gelombang kedua Pandemi. Di akhir tahun, diprediksi kita diterpa La Nina dengan intensitas 

angin kencang dan hujan. Bencana melanda manusia dan alam; menimbulkan kesakitan, 

kesedihan dan duka. Kita belajar dari bencana bahwa alam dan manusia adalah kesatuan yang 

utuh sekaligus rapuh, yang dihidupi dan dilindungi oleh kasih Allah. Allah mengasihi 

segenap ciptaan-Nya. Kelahiran Kristus adalah tanda kasih Allah bagi seisi dunia. Kiranya 

Tuhan menolong kita agar perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini menjadi kesaksian iman 

yang mempersatukan kita untuk gerak bersama mengatasi kesulitan dan mengantisipasi 

ancaman kehidupan.  

Tema Natal tahun 2021 yang dirumuskan secara bersama oleh Persekutuan Gereja-gereja di 

Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), yaitu “Cinta Kasih Kristus 

yang Menggerakkan Persaudaraan” (bdk. 1 Petrus 1:22). Perayaan Natal dan Tahun Baru di 

lingkungan GMIT menggunakan tema oikumenis tersebut.  Sebagaimana pesan Natal yang 

disampaikan oleh PGI dan KWI, bahwa tema ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi 

dengan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan belarasa. Dengan demikian 

kelahiran Kristus menggerakkan kita untuk mencari jalan kreatif untuk saling mengasihi 

sebagai cara mewartakan keadilan dan membawa damai sejati. Berdasarkan refleksi terhadap 

tema tersebut kami menyampaikan beberapa hal kepada seluruh anggota GMIT.  

Pertama, hendaknya kita tidak mengabaikan peringatan bahwa sampai sekarang potensi 

bencana masih cukup besar. Kita perlu memastikan kesiapan adaptasi dan antisipasi jika 

terjadi bencana sewaktu-waktu. Sesuai informasi dan anjuran pemerintah, gelombang ketiga 

pandemi sudah terjadi di beberapa negara. Naiknya angka penularan covid-19 disebabkan 

oleh kelonggaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan berkembangnya virus 

Omicron, yaitu varian baru Covid-19. Varian ini memiliki daya tular yang sangat cepat dan 

daya rusak yang lebih besar. Kita sungguh-sungguh harus berwaspada dengan selalu disiplin. 

Terapkanlah protokol kesehatan seketat mungkin dalam kegiatan-kegiatan perayaan kita. Hal 

itu dilakukan dalam koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah serta dengan 

semua pihak yang memiliki informasi, tanggung jawab, fasilitas dan otoritas untuk menolong 

masyarakat dari segala bentuk ancaman bencana. 
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Kedua, berhubung kewajiban untuk membatasi jumlah peserta ibadah demi menghindari 

kerumunan maka perayaan Natal di gedung kebaktian jemaat dapat dilaksanakan beberapa 

kali dengan pengaturan sebaik mungkin. Misalnya, peserta ibadah dapat menginformasikan 

atau mendaftar terlebih dahulu kepada Majelis Jemaat setempat guna pengaturan dan 

pengendalian peserta ibadah pada saat berada di tempat ibadah. Apalagi jika sewaktu-waktu 

terjadi peristiwa ekstrim seperti gempa bumi, angin kencang, banjir, dll. yang membutuhkan 

langkah-langkah mitigasi. Alangkah baiknya kalau Majelis Jemaat mengadakan latihan 

sederhana untuk mitigasi sebelum ibadah dimulai. Untuk itu Majelis Jemaat dapat 

bekerjasama atau berkonsultasi dengan pihak terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi atau 

lembaga lain yang berkompeten untuk mitigasi bencana. Jika selama ibadah berlangsung 

terjadi hal-hal darurat seperti hujan lebat disertai angin kencang dengan durasi cukup lama 

maka Majelis Jemaat perlu mengambil langkah penyelamatan warga, misalnya 

mempersingkat ibadat dan mengorganisir tindakan evakuasi.  

Ketiga, kalender tahun gerejawi terdiri dari serangkaian masa raya, di mana perayaan Natal 

dan Tahun Baru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masa raya gerejawi lainnya. 

Masing-masing masa raya berlangsung pada rentang waktu tertentu dan menekankan aspek 

yang khas dari karya Keselamatan Allah bagi dunia. Dalam hal itu masa raya Natal dan 

Tahun Baru didahului dengan masa raya Adven dan diikuti dengan masa raya Epifani. Kami 

menghimbau agar perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan setelah minggu Advent 

keempat, pada 19 Desember 2021. 

Keempat, tema perayaan Natal kali ini menekankan kasih persaudaraan untuk berbela rasa 

kepada sesama dan kepada alam. Sesuai pesan itu kita perlu menyeimbangkan antara ibadah 

ritual dan ibadah karya sebagai satu kesatuan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan 

Firman-Nya. Firman Allah juga menggerakkan kita sebagai pendengar Firman untuk 

memperbaiki (renovasi, rekonstruksi dan rehabilitasi) segala kerusakan akibat bencana, 

sekaligus menata sikap dan perilaku (pribadi dan komunitas) dalam rangka mengurangi 

resiko bencana di masa depan. Sebagai tanda solidaritas Allah bagi penderitaan manusia, kita 

dapat merayakan Natal dengan cara memberi santunan kepada anak yatim, piatu, janda, para 

lansia, difabel, orang sakit, korban bencana, dll yang membutuhkan pertolongan. Betapa 

baiknya kalau kita membiasakan penggunaan bahan-bahan kebutuhan yang ramah alam 

sehingga tidak menambah kerusakan lingkungan. Kami menganjurkan agar perayaan Natal di 

kalangan GMIT menggunakan pohon hidup, bukan ranting pohon, apalagi pohon plastik, 

tidak memakai kembang api atau bahan bebunyian yang mengandung zat kimia berbahaya.  

Kelima, Majelis Sinode GMIT telah menyebarkan prosedur standar (Standard Operational 

Procedure/SOP) Ibadah Natal dan Tahun Baru. Standar tersebut perlu diterapkan secara ketat 

sebagai tanggung jawab iman merawat kehidupan dan melindungi kaum rentan. Dua 

gelombang Covid di tahun 2021 telah cukup mengguncang segenap aspek kehidupan bangsa 

kita, termasuk persendian ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi dunia. Kita bertanggung-

jawab bersama untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga, di saat kehidupan ekonomi 

bangsa kita sedang berpulih. Kesejahteraan bangsa kita menjadi juga tanggung jawab 

bersama kita sebagai warga bangsa dan sekaligus sebagai umat beriman (band. Yer. 29:7). 
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Kita semua tentu berharap bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru tidak menjadi pemicu 

gelombang pandemi yang ketiga di negara kita. Kedisiplinan kita semua sangat dibutuhkan.  

Majelis Sinode GMIT juga telah menyebarkan juga beberapa bahan untuk mendukung 

penyelenggaraan masa raya Natal dan Tahun Baru pada semua lingkup pelayanan GMIT. 

Tentunya, bahan-bahan tersebut perlu diolah sesuai keadaan dan kebutuhan konteks setempat.  

Akhirnya “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di 

antara manusia yang berkenan kepada-Nya” Nyanyian malaikat di hari kelahiran Tuhan 

Yesus menyemangati kita menjalani kehidupan sebagai kesaksian iman tentang harapan 

keselamatan bagi dunia. Kiranya perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung dengan aman, 

damai dan gembira sebagai tanggapan iman terhadap situasi dunia sekarang ini.  Selamat 

Natal, 25 Desember 2021 dan Tahun Baru, 01 Januari 2022. Solideo Gloria. 
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Pesan Natal Bersama PGI dan KWI Tahun 2021 
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Makna Gambar Tema Natal 2021 

 

Tangan Merangkul 

Salah satu unsur dalam poster Tema Natal Tahun 2021 yakni adanya tangan yang merangkul. 

Arti dari Tangan yang merangkul merupakan simbol tangan Tuhan yang penuh cinta kasih 

yang merangkul untuk memegang, menjaga dan juga menggerakkan umat Tuhan untuk hidup 

bersama sebagai saudara setanah air. 

Bahkan sebagai umat Kristiani kita dituntut menjadi tangan-tangan Kristus kepada sesama 

umat manusia apalagi dalam kondisi kesesakan dan kesukaran besar saat ini. 

Gambar Penuh Manusia dan Pemandangan Alam 

Simbol Gambar Penuh Manusia dan Pemandangan Alam ini terdiri dari beberapa komponen 

salah satunya karikatur berbentuk badan manusia berwarna coklat. 

Gambar ini mendeskripsikan keseluruhan masyarakat Indonesia yang bersaudara tanpa 

mengenal sekat agama. 

Selain itu gambar ini juga merefleksikan tentang tangan Tuhan merangkul semua umat 

manusia tanpa terkecuali. 

Sementara gambar Pemandangan Alam mengilustrasikan kemahakuasaan Tuhan dalam 

menjamah dan memulihkan alam yang selama ini telah rusak dan tercemar. 

Demikian Makna Gambar Tema Natal 2021 yang telah disepakati bersama oleh Persekutuan 

Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).  

 

 

https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/tag/poster
https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/tag/Natal%202021
https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/tag/PGI
https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/tag/KWI
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Tata Ibadah Malam Natal  

Jumat, 24 Desember 2021 

Kelahiran Raja Damai : Harapan di Tengah Kesesakan 

Yesaya 9:1-6 

 

PERSIAPAN 

 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan 

lagu2 lain yang sesuai dengan teologi dan pengajaran GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah 

kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh sebelum kebaktian, memakai masker 

selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai 

masker dan face shield. 

 Jemaat-jemaat di zona merah berbakti di rumah masing-masing.  

 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan/persiapan agar 

gerak liturgi dapat dilakonkan dengan baik. 

 Persembahan jemaat diletakkan dalam kotak-kotak sebelum kebaktian untuk 

mengurangi kontak fisik dalam kebaktian. 

 Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi dan pada saat bernyanyi wajib 

menggunakan masker. 

PANGGILAN BERIBADAH 

Penatua    :  (menyalakan lilin putih yang berada di tengah 3 lilin ungu dan 1 lilin 

   merah muda yang sudah dinyalakan sebelumnya) 

Seruan Awal  

Diiringi Instrumen piano KJ 96 

Suara 1 : Empat minggu Adven telah kita lewati 

  Sudahkah kita siapkan batin menyambut datangNya Sang Juru selamat? 

  Di gundah dunia karena pandemi 

  Natal menyaksikan lahirNya Sang Penebus 
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  Harapan tetap ada 

  Sakit dan kematian, beban dan derita  

  tak lebih besar dari kasih Allah   

  Mari bersuka menyambut kedatanganNya.  

Diiringi Instrumen piano KJ 96 

Menghadap Tuhan 

Penatua 1 : Di kesuraman bumi 

  Gita Natal bergema 

  “Seorang anak telah lahir bagi kita 

  Seorang putera telah diberikan untuk kita” 

  Bumi tak sendirian di derita hidup 

  Sungguh Allah bersama kita.  

  Mari berdiri untuk menyembahNya dalam ibadah ini.  

  (Jemaat disilahkan berdiri) 

Nyanyian :  KJ 99:1,2 “GITA SORGA BERGEMA” 

 

Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka 

Lahir dalam dunia dan Maria bundaNya 

Dalam daging dikenal, Firman Allah yang kekal 

Dalam Anak yang kecil, nyatalah Imanuel 

Gita sorga bergema “Lahir Raja Mulia” 

VOTUM & SALAM 

Pelayan : Ibadah malam natal dikuduskan dalam nama Bapa, Putera dan Roh 

Kudus. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera 

sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara sekalian. 



11 
 

Jemaat : Dan menyertaimu juga. (duduk) 

NAS PEMBIMBING  

(Dalam Pengajaran Natal) 

Pelayan : (Membacakan Lukas 1:26) 

Nyanyian : PKJ NO. 66:1 “HAI UMAT, PUJI ALLAHMU”  do=f 4 ketuk 

 

PENGAKUAN DOSA 

Penatua 3 : Mari kita berdoa ……… 

  Tuhan Yesus, di Natal ini, kami datang 

  Membawa segenap hidup. 

  Kami rindu Engkau lahir di hati kami 

  Di hati yang suram dan gelisah 

  Tertindih beban hidup yang berat.  

  Kami tersesat dalam rimba dosa 

  Membelakangi kehendakMu yang mulia 

  Ya Tuhan Yesus, biarlah iman, harapan, dan kasih tetap hidup di hati 

kami 

  Sehingga kami mampu melihat cahaya di tengah kegelapan 

  Mengagumi anugerahMu yang membuat kami mencintai hidup 

  Biarlah kami dibaringkan dalam kesucianMu 

  Dibungkus dengan kasih setiaMu yang kekal 
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  Sehingga hidup kami adalah persembahan keharuman 

  Dan kami belajar menjauhi dosa sampai selama-lamanya, Amin.           

BERITA ANUGERAH 

Pelayan : Hendaklah pengampunan Tuhan memerdekakan kita dari segala ikatan 

dosa. Dan dengan sukacita kita menyambut anugerah Tuhan dengan 

berpegang teguh pada perkataan firman Tuhan menurut Yohanes 5:24 

“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barang siapa mendengar 

perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia 

mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah 

pindah dari dalam maut ke dalam hidup.” 

Nyanyian : KJ NO. 106:1 dan 4 “BERNYANYILAH MERDU” do=g 6 ketuk 
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PUJI-PUJIAN  (Mazmur 96:1-10) 

Pelayan : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, menyanyilah bagi    

   TUHAN, hai segenap bumi! 

Laki-laki  : Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya,  

Perempuan  : Kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari ke hari. 

Pelayan  : Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan- 

   perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 

Laki-laki  :  Sebab TUHAN maha besar dan terpuji sangat,  

Perempuan  : Ia lebih dahsyat dari pada segala allah. 

Pelayan  : Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi TUHANlah 

   yang menjadikan   langit. 

Laki-laki  : Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya,  

Perempuan  : Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus-Nya. 

Pelayan  : Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah  

  kemuliaan dan kekuatan! 

Laki-laki  : Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya,  

Perempuan  : Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya! 

Pelayan  :  Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan, 

   gemetarlah di   hadapan-Nya, hai segenap bumi! 

Laki-laki  : Katakanlah di antara bangsa-bangsa: "TUHAN itu Raja!  

Perempuan  : Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa 

  dalam kebenaran." 

Semua  : Menyanyikan NKB. 72:2, “Nama Yesus Berkumandang”  

                          (do=g, 9 ketuk) 
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PENYALAAN LILIN NATAL 

  (Dua orang membawa lilin. Satu pernah mengalami sakit 

Covid dan sembuh, sementara yang satu adalah penyintas 

badai Seroja) 

  Instrumen ‘Malam Kudus’ ……….. 

Suara 1 : Aku gemetar memegang lilin ini 

  Karena pikirku, natal tak bisa aku rayakan 

 Sakit Covid itu menekan paru-paru 

  Membuat aku sulit bernafas 

  Aku seperti ada lingkaran kegelapan 

  Dan aku bersyukur memegang cahaya natal ini 

Suara 2 : Hujan, angin, gelap, banjir, pohon yang tumbang 

  Rumah yang roboh, tanah yang terkikis 

  Itu aku alami saat seroja  

  Hari itu, hanya nama Yesus yang aku sebut 

  Betapa kecil kita di mata Tuhan 
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  Dan aku bersyukur menyalakan lilin natal ini 

  (Pelayan dan MJH mendekati kedua orang, salah seorang MJH 

membacakan Lukas 2:14) 

  Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai 

sejahtera   di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 

Nyanyian : KJ 92:1-3 ‘Malam Kudus’ (jemaat berdiri) 

  (Kedua orang menyalakan lilin di pohon natal, pelayan dan MJH 

menyalakan lilin yang dipegang oleh semua jemaat) 

 

Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap 

Bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya 

“lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom 

Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat 

Tercermin bagi kami terus, di wajah-Mu ya Anak kudus 

Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal 

   (jemaat duduk kembali) 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Penatua   : (berdoa & membaca Alkitab dari Yesaya 9:1-6, diakhiri dengan berkata 

“Demikianlah sabda Tuhan!”) 
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Pelayan : Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar Firman Tuhan dan 

   yang memeliharanya setiap hari, Maranatha! 

Jemaat :  Menyanyikan KJ. 473 “Maranatha”     do=g 3 Ketuk 

Pelayan   : Kotbah “Kelahiran Raja Damai: Harapan di Tengah Kesesakan” 

PENGAKUAN IMAN 

Diaken 2 : Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita 

memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan Pengakuan Iman 

Rasuli, demikian: Aku Percaya…. 

Nyanyian : KJ NO. 108:1  

 

 

PERSEMBAHAN 

Diaken 3 : Saatnya kita memberi persembahan dengan mengingat perkataan firman 

Tuhan menurut Roma 12:1 ‘Karena itu, saudara-saudara, demi 

kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 

mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang 

hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 

ibadahmu yang sejati.’ 

  Mari kita berdoa ……… 
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Nyanyian : PKJ NO. 72:1-3 “ SIAPA GERANGAN SANG RAJA 
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DOA SYAFAAT 

PENGUTUSAN 

Pelayan : Jemaat disilahkan berdiri ……. 

  Natal adalah berita sukacita 

  Ia memanggil semua orang dalam kesetaraan 

  Biarlah kita berbagi sukacita 

Nyanyian : KJ NO. 120:1 “HAI SIARKAN DI GUNUNG” 

 

BERKAT 

Pelayan : Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkatNya : 

  Semoga Allah damai sejahtera  menguduskan kamu seluruhnya  dan 

semoga roh, jiwa   dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak 

bercacat  pada kedatangan Yesus Kristus,  Tuhan kita.  Ia yang 

memanggil   kamu dalam kemurahanNya dan memberkati hidupmu 

sampai selama-lamanya, Amin. 

Nyanyian : Menyanyikan KJ 478c“ Amin, Amin, Amin” do=f 4 ketuk 
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TATA IBADAH NATAL 

25 Desember 2021 

“CINTA KASIH KRISTUS  

YANG MENGGERAKKAN PERSAUDARAAN” 

(Lukas 2:13-20; 1 Petrus 1:22-25) 

 

Penjelasan  

 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan 

lagu2 lain yang sesuai dengan teologi dan pengajaran GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke 

rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh sebelum kebaktian, memakai 

masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian 

memakai masker dan face shield. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan 

jemaat. 

 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar 

gerak liturgi dapat dilakonkan dengan baik. 

 Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi dan pada saat bernyanyi wajib 

menggunakan masker. 
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PANGGILAN BERIBADAH 

.......Diiringi instrumen KJ 101:1 Alam Raya Berkumandang do= g 4 

ketuk ... 

Suara 1 : Jemaat yang kekasih……………. 

Natal adalah perayaan cinta kasih Allah  

Melalui Yesus Kristus Sang Bayi Natal 

Allah telah hadir di tengah dunia 

membawa terang dan pengharapan baru. 

Kini kita menyalakan lilin natal 

dengan iman bahwa Allah berkarya 

di tengah kerapuhan dan kerentanan,  

di dalam kesenjangan dan kesulitan hidup 

Penyalaan Lilin Natal …………   

Suara 2  : Cinta kasih Kristus telah hadir di antara kita  

Menggerakkan setiap nurani menjadi tangan-tangan penopang  

bagi sesama yang tersisih dan terbuang  

Dalam terang tema “Cinta Kasih Kristus Yang Menggerakkan 

Persaudaraan” marilah kita sambut ibadah Natal saat ini dengan 

penuh sukacita persaudaraan.  

Jemaat disilahkan berdiri.................. 
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Nyanyian : KJ. 101 : 1 Alam Raya Berkumandang, do=g 4 ketuk 

                

 

VOTUM & SALAM 

Pelayan   :   Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. 

   Kasih karunia dan damai sejahtera, yang mengalir dari Allah – Sang   

 Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, Bayi Natal yang kudus, dalam 

 persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. 

Jemaat :  Dan menyertaimu juga. 

NAS PEMBIMBING 

Pelayan     : Nats yang menuntun kita dalam ibadah natal ini terbaca  dari 1 Petrus 

    1:22 “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada 

    kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan 

    yang tulus iklas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling 

    mengasihi dengan segenap hatimu “. Demikianlah nas pembimbing. 

Jemaat    : Menyanyikan Kidung Jemaat 109 : 6  

     “ Hai Mari Berhimpun “   do=g, 4 ketuk 

      Demi kita ini, Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh 

       Cinta kasih Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, TuhanMu 
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PENGAKUAN DOSA 

Pelayan   : Kekasih Tuhan... Dosa telah membuat hidup kita diam dalam 

   kegelapan dan dalam naungan maut. Tetapi Yesus telah berkata bahwa   

   Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh karena itu, mari  

   merendahkan hati kita dan mengaku dosa di dalam doa … 

Jemaat   :  Ya Kristus... ampuni kami karena kami tidak selalu mampu hidup 

  dalam kasih persaudaraan 

Pelayan :  Ya Kristus... ampuni kami karena tidak selalu peka menopang mereka 

yang menderita karena Covid dan bencana alam.  

Jemaat : Ya Kristus... ampuni kami jika kami mengabaikan perintahMu untuk 

mengasihi alam semsta sebagai ciptaanMu.  

Pelayan :  Semuanya telah menjadi beban yang menggelisahkan dan menghimpit  

   kami. Dari kegelapan  hidup ini, kami berseru dan memohon terang   

   pengasihan-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. 

BERITA ANUGERAH 

Pelayan  :  Sebagai hamba Yesus  Kristus  saya memberitakan  kabar kesukaan 

   kepada setiap  orang  yang percaya, Firman Tuhan berkata, menurut  

   1 Yohanes 4:19 “Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi  

   kita “. Demikianlah berita anugerah. 

Jemaat : Menyanyikan KJ No. 102. 
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PUJI-PUJIAN  

Penatua  : Mari berdiri dan berbalasan dalam puji-pujian kepada Allah 

    berdasarkan Injil Lukas 1 : 68-75 (Nyanyian Pujian Zakharia). 

Penatua  : Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatNya dan   

    membawa kelepasan baginya. 

Jemaat   : Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam 

                             keturunan Daud, hambaNya itu Penatua: Seperti yang telah 

difirmankan-Nya sejak purbakala, oleh mulut nabi-nabiNya yang 

kudus 

Jemaat   : Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan 

    semua orang yang membenci kita 

Penatua   :  Untuk menunjukkan rahmatNya kepada nenek moyang kita dan 

                            mengingat akan perjanjianNya yang kudus 

 Jemaat  : Yaitu sumpah yang diucapkanNya kepada Abraham, bapa leluhur 

                            kita, bahwa Ia mengaruniai kita 

 Jemaat  : Supaya kita terlepas dari musuh, dapat beribadah kepadaNya   

   tanpa takut. 

 Semua   : Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapanNya sumur hidup kita. 

Jemaat   : menyanyikan KJ. 118:1-2 
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PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 

Penatua  :  (berdoa dan membaca Alkitab : Lukas 2: 13-20 & I Petrus 1:22-25 

        diakhiri dengan, “Demikianlah Firman Tuhan 

Pelayan   : “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara 

 kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah!” 

Jemaat    :  Menyanyikan KJ. 473 “Haleluya”     do=g 3 Ketuk 

Pelayan   :  Khotbah : “ Cinta Kasih Kristus Yang Menggerakkan 

Persaudaraan ” 

PENGAKUAN IMAN 

Pelayan  : Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita 

memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan Pengakuan Iman 

Rasuli, demikian: Aku Percaya…. 

Jemaat : Menyanyikan KJ 97:1 

 

PERSEMBAHAN 

Diaken  : Mari kita nyatakan persembahan syukur  dengan hati yang rela dengan 

mengingat firman Tuhan berkata “  Maka masuklah mereka ke dalam 

rumah itu dan melihat Anak itu, bersama Maria, ibuNya, lalu sujud 

menyembah Dia. Merekapun membuka tempat harta bendanya dan 

mempersembahkan kepadaNya, yaitu emas, kemenyan dan mur “. (Matius 

2 : 11. Mari berdoa: ....... 
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 Jemaat    : Menyanyikan KJ. 127 :1-3 

 

DOA SYAFAAT 

PENGUTUSAN 

Pelayan : Jemaat disilahkan berdiri………. 

  Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, telah hadir di antara kita 

   KasihNya menyapa setiap hati untuk terus bergandengan tangan  

   Memberi diri, memberi hati dan memberi kasih  

Menjadi tangan-tangan  penopang bagi sesama 

Yang ada dalam kerapuhan dan kepahitan hidup.  

Dan atas cinta kasih Kristus kita terus bergandengan tangan   

Menggerakkan semangat persaudaraan untuk saling melayani. 

Jemaat          : Dalam cinta kasih Yesus Kristus  yang menggerakkan persaudaraan 

kami siap menjadi tangan-tangan penopang untuk melayani sesama. 

Jemaat       : Menyanyikan KJ 123:1  
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BERKAT 

Pelayan  : Pulanglah saudara-saudari ke dalam hidup dan tugasmu dengan 

menerima berkat Tuhan: “Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, 

kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai 

saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya”. 

Amin 

Jemaat  : Menyanyikan KJ 478c “Amin, Amin, Amin” do=f 4 ketuk 
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Tata Ibadah Syukur Natal dan Baptisan Kudus 

Minggu, 26 Desember 2021 

“Ketaatan Membawa Pengenalan Yang Benar Kepada Tuhan” 

Lukas 2:21-40 

PERSIAPAN 

 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan 

lagu2 lain yang sesuai dengan teologi dan pengajaran GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah 

kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh sebelum kebaktian, memakai masker 

selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai 

masker dan face shield. 

 Jemaat-jemaat di zona merah berbakti di rumah masing-masing. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan 

jemaat. 

 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan/persiapan agar 

gerak liturgi dapat dilakonkan dengan baik. 

 Persembahan jemaat diletakkan dalam kotak-kotak sebelum kebaktian untuk 

mengurangi kontak fisik dalam kebaktian. 

 Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi dan pada saat bernyanyi wajib 

menggunakan masker. 

PANGGILAN BERIBADAH 

Penatua 1 : Syalom... selamat pagi, majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan 

Natal Tuhan Yesus Kristus!  

  Mari kita mempersiapkan jiwa kita untuk menyembah Kristus pada 

ibadah syukur Natal ini. Dalam ibadah ini akan dilayani sakramen 

baptisan kudus. 



28 
 

  Jemaat disilahkan berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dari KJ 

: 99:1-2 “Gita Sorga Bergema” 

(Orangtua, saksi dan anak yang dibaptis memasuki ruang ibadah,  diikuti oleh 

pelayan ibadah dan para presbiter lainnya) 

Jemaat :  (Menyanyikan KJ. 99 :  1 & 2  ‘Gita Sorga Bergema’) 

Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia! 

Damai dan sejahtera turun dalam dunia.” 

Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta, 

Permaklumkan Kabar Baik; Lahir Kristus, T’rang ajaib! 

Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 

Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka 

Lahir dalam dunia, dan Maria bunda-Nya 

Dalam daging dikenal, Firman Allah yang baka 

Dalam anak yang kecil, nyatalah Imanuel. 

Gita sorga bergema ‘Lahir Raja mulia.’ 

VOTUM DAN SALAM 

Pelayan : Pertolongan kita, ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan 

tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Tuhan menyertai saudara 

sekalian.! 

Jemaat  : Dan menyertaimu juga.                                                   (duduk) 

 NATS PEMBIMBING 

Pelayan : Tema Khotbah di Ibadah Syukur Natal  ini adalah “Ketaatan 

Membawa Pengenalan Yang Benar Kepada Tuhan”. Tema ini 

mengingatkan kita, bahwa sebagai orang Yahudi yang taat kepada 
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hukum Taurat, Yusuf dan Maria menjalankan tradisi pentahiran setelah 

melahirkan dan sunat pada hari ke delapan bagi bayi laki-laki.  Dan 

karena ketaatan itulah juga Tuhan Allah memberi jawaban kepada 

Simeon dan Hana atas penantian mereka yang panjang tentang 

datangnya keselamatan yang Allah janjikan bagi Israel. Seperti yang 

tertulis dalam Lukas 2 : 29-30:  demikian : 

Plyn+Jmt : Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai 

sejahtera, sesuai dengan Firman-Mu. Sebab mataku telah melihat 

keselamatan yang dari pada-Mu.  

Pelayan : Biarlah firman ini melandasi niat hati kita membawa anak-anak yang 

kita bawa untuk dibaptiskan sebagai anak-anak milik Tuhan.   

Jemaat : (Menyanyikan KJ 123:1 “S’lamat, S’lamat Datang” do=g 2/4 MM ± 90 

  Slamat-slamat datang Yesus Tuhan-ku, 

 Jauh dari sorga tinggi kunjungan-Mu. 

 Slamat datang Tuhanku, ke dalam dunia; 

 Damai yang Kau bawa tiada taranya,   Salam-salam. 

PENGAKUAN DOSA 

Penatua 2 : Marilah kita mengakui salah dan dosa kita secara pribadi, serta 

memohon pengampunan dari Tuhan. 

     ......... saat teduh...........   

    Mari kita berdoa :  

  Bapa yang baik, di syukur Natal ini kami datang 

  Siapa kami, Kau tahu 

  Hidup kami Kau kenal.  

   Dosa dan pelanggaran kami tak tertutup di hadapanMu. 

   Dengan rendah hati kami mohon 
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  Selamatkan hati kami dari cengkeraman dosa  

  Ampuni ketidaktaatan kami terhadap perintahMu 

  Ampuni kami karena kami tidak memeteraikan nama Tuhan dan segala 

kehendak-Mu di dalam hati kami. 

  Hari ini kami bawa anak-anak kami kepadaMu.  

  Kami rindu anak-anak kami menyembah Engkau dalam Roh dan 

kebenaran.  

  Tolonglah kami melawan kelemahan dosa.  

  Supaya wajah kami berseri oleh pengampunan yang datang dari-Mu 

  Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin 

BERITA ANUGERAH 

Pelayan : Jika hari ini, kamu mengakui dosamu 

  Jika hari ini, terang natal menyentuh hatimu 

  Bertobatlah dari iman yang hanya ada pada perayaan 

  Hidupkanlah kemauan untuk menjadi umat baru 

  Umat yang mau taat kepada FirmanNya 

  dan menjadi terang di kehidupan ini 

  Tuhan telah berfirman bagi setiap orang yang mau berubah dan mau 

menyambut hidup yang berpengharapan seperti yang tertulis dalam 

kitab Yesaya 60:19 

P + J : Bagi kita bukan matahari yang menjadi penerang utama pada siang hari 

dan cahaya bulan yang memberi terang utama pada malam hari, tetapi 

TUHANlah penerang abadi bagi kita. Allah menjadi keagungan kita. 

Tuhan adalah terang abadi. Rahmat-Nya berlaku bagi kita, kini dan 

selama-lamanya. 

 



31 
 

Nyanyi : KJ 401:1 “Ajaib Benar Anugerah”  

Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 

‘Ku hilang, buta, bercela; olehnya ‘ku sembuh. 

PUJIAN MAZMUR  

Pelayan : Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri dan bersama-sama menaikan pujian 

bagi Allah yang hidup dengan  secara bergantian kita membaca Mazmur 

148 :1-5 

Plyn : Haleluya! Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. 

Jmt : Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, Pujilah Dia, hai segala tentara-Nya. 

Plyn : Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang 

terang. 

Jmt : Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas 

langit. 

Plyn : Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka 

semuanya tercipta.  

Jemaat : (Menyanyi) : KJ :  KJ. 101:1, “Alam Raya Berkumandang” 

1. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia; 

 Dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema 

 Gloria in exelcis Deo, gloria in exelcis Deo!                  (duduk)  

Pelayanan Firman    

Penatua 3 : (berdoa dan membaca Lukas 2:21-40, diakhiri dengan berkata:) 

Demikianlah sabda Tuhan! 

Pelayan : Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan yang 

memeliharanya, Haleluya! 

Jemaat :  (menyanyikan) KJ 473a “Haleluya”  
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Pelayan : (berkhotbah) “Ketaatan Membawa Pengenalan Yang Benar Kepada 

Tuhan”                           

   ..............Saat teduh................  

Pengakuan Iman   

Pelayan : Bersama jemaat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita 

bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman 

kita dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli ..........   

Jemaat   :  (Menyanyikan KJ. 281 : 1 ‘Segala Benua dan Langit Penuh’)  

Segala benua dan langit penuh  

Dengan bunyi Nama yang sangat merdu  

Penghiburan orang berhati penat  

Pegharapan orang yang sudah sesat  

Nama itu suci kudus, Siapa belum mengenal Penebus...............  (duduk) 

Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus 

Arti Baptisan Kudus 

Pelayan :  Ketika kita hendak membaptiskan anak-anak kita, maka kita ingat 

bahwa baptisan itu dimeteraikan atas nama Tuhan yakni Bapa, Anak dan 

Roh Kudus: Dibaptiskan dengan nama Bapa, menyaksikan dan 

memeteraikan bahwa ”Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian 

anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya yang mewarisi 

kehidupan kekal”. 

  Dibaptiskan dengan nama Anak, memeteraikan bahwa ”Yesus Kristus 

menyucikan kita dari segala dosa kita; kita dikuburkan bersama-Nya ke 

dalam kematian-Nya tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang 

mati dalam kebangkitan-Nya, sehingga kita memperoleh suatu hidup 

yang baru”. 
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  Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa ”Roh 

Kudus akan berdiam dalam diri kita dengan mengaruniakan suatu hidup 

baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus”. 

Pengajaran Baptisan Anak-Anak 

Pelayan :  Dalam keyakinan demikian, walaupun anak-anak kita tidak memahami 

baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Allah 

telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya, begitu pun 

kepada kita dan anak-anak kita: ”Aku akan mengadakan perjanjian 

antara Aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi 

perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah 

keturunanmu”. 

  Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tatkala ia berkata: ”Sebab 

bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih 

jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita”. 

  Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepada-Nya, 

meletakkan tangan-Nya ke atas mereka serta memberkati mereka, 

seperti yang disaksikan Penginjil Markus: ”Biarlah anak-anak itu datang 

kepada-Ku, jangan mengahalang-halangi mereka, sebab orang seperti 

itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyambut Kerajaan Allah 

sebagai seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya”. 

  Sebab itu, anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan waris-waris 

Kerajaan serta perjanjian-Nya harus dibaptiskan. 

Nasehat Dan Pertanyaan 

Pelayan : Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kamu telah mendengar 

bahwa Baptisan Kudus adalah titah Allah sebagai tanda Dia 
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memeteraikan perjanjian-Nya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu 

hendaklah Baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh sebab 

kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. 

  Saudara-saudari sebagai orang tua dan saksi diwajibkan mengajar anak-

anakmu dalam hal ini apabila mereka berangsur-angsur menjadi 

dewasa. Supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, kami 

menjemput para orang tua dan saksi berdiri dan menjawab beberapa 

pertanyaan yang  berikut  ini  di  hadapan  Tuhan Allah dan jemaat-Nya: 

1. Apakah kamu percaya, bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-

anakmu diterima dalam perjanjian-Nya dan dan sebab itu harus 

dibaptis? 

2. Apakah kamu berjanji, akan mendidik mereka di dalam iman akan 

Yesus dan dalam ketaatan kepada Dia, setuju dengan Alkitab dan 

pengakuan iman yang baru-baru kita ikrarkan? 

Orang tua dan saksi :   

  Ya, kami percaya dan berjanji dengan segenap hati. 

Jemaat    :  Menyanyikan KJ 304 : 1 ‘Pandang Ya Bapa Dalam RahmatMu’ 

                 (Pelayan turun dari mimbar menuju bejana baptisan) 

   Pandang, ya Bapa, dalam rahmatMu  

         kami, umatMu yang berkumpul ini,  

         membawa anak padaMu di sini dalam percaya akan janjiMu. 

Pelaksanaan 

Pelayan : (Berdoa) ....... Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu: Datanglah kiranya 

Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas anak-Mu ini, supaya ia 

terpelihara dan hidup. Firman Tuhan berkata: ”Dengan sukacita kamu 

menimba air dari mata air keselamatan”, Amin. 
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  (Menyebut nama anak yang akan dibaptis; dan setelah itu 

menyampaikan ucapan:) 

  ”Aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.” 

  (Sesudah semua anak dibaptis ...) 

   ”Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-

lamanya, Amin”.    (Pelayan kembali ke mimbar)  

Jemaat : (Menyanyikan KJ 309 : 1 ‘Biar Ku Tumbuh Di BatangMu’ orang tua 

dan saksi memberi nazar) Biar ‘ku tumbuh di batangMu, Ya Pokok 

Anggur yang benar, Supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang 

Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. 

Persembahan 

Diaken : Jangan lalai memberi bagi Tuhan, persembahan adalah panggilan kita, 

melalui persembahan, kita belajar berharap pada kasih karunai Allah. 

Demikianlah yang diajarkan dalam imanmu : ‘Kata Yesus kepadanya: 

"Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan 

berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh 

harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.’ (Matius 19 

: 21) 

  Mari kita berdoa........................   

Jemaat : Menyanyi NKB. 196  - 1-2  ‘Ku Beroleh Berkat’ 
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Doa Syafaat  
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Pengutusan 

Pelayan : Natal mengajak kita mengingatkan akan kasih Kristus yang berdiam 

dalam hidup ini. 

  Natal mengajak kita untuk setiap taat pada Kristus yang hidup 

  Karena hanya dengan ketaatanlah yang membawa pengenalan yang 

benar akan Tuhan. 

  Natal mengajak kita untuk mempersembahkan anak-anak kita 

  Supaya kita memberi kesukaan di tengah dunia 

  Mari kita berdiri, mengakhiri kebaktian ini dengan  Menyanyikan KJ 

369a “Ya Yesus ‘Ku Berjanji”  

      Jemaat :  Menyanyikan KJ 369a “Ya Yesus ‘Ku Berjanji”  

 YA Yesus ku berjanji setia padaMu.  

Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. 

Di kanca pergumulan, jalan ku tak sesat,  

kar’na Engkau Teman-ku, pemimpin terdekat.  

   Pelayan : Pulanglah kamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima 

berkatNya : 

  Kasih Karunia Tuhan Yesus yang sempurna dalam natal ini memberkati 

kamu, Pengasihan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara kamu 

senantiasa menuntun kamu, kuasa Roh Kudus melimpahkan rahmat 

baru bagi kamu dan anak-anakmu, sehingga kamu berbuah damai 

sejahtera, kini dan selamanya 

Jemaat : (Menyanyikan ‘Amin’)  

  Amin  --  Amin  --  Amin 

    .............  Saat Teduh .................. 
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Pengkhotbah 3:1-15 

PERSIAPAN 

Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan 

lagu2 lain yang sesuai dengan teologi dan pengajaran GMIT. 

Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke 

rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh sebelum kebaktian, memakai 

masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian 

memakai masker dan face shield. 

Jemaat-jemaat di zona merah berbakti di rumah masing-masing. 

Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau        

kebutuhan jemaat. 

Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan/ p e r s i a p a n  

agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan baik. 

Persembahan jemaat diletakkan dalam kotak-kotak sebelum kebaktia n              

untuk mengurangi kontak fisik dalam kebaktian. 

 Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi dan pada saat bernyanyi wajib 

menggunakan masker. 

 

 

 

 

TATA IBADAH KUNCI TAHUN 

Jumat, 31 Desember 2021 

“Tuhan Ada di Setiap Musim Kehidupan” 
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PANGGILAN BERIBADAH  

Penatua : Shalom, kebaktian syukur akhir tahun saat ini akan dipimpin oleh Pdt. 

........... 

Mari kita tenangkan hati kita dan merenungkan betapa besarnya kasih 

Tuhan bagi kita melewati setiap waktu di 365 hari. 

  Instrumen lagu “Bapa Engkau Sungguh Baik “ 

Suara : Waktu berlalu, satu demi satu hari datang dan pergi. Siang dan malam 

terus berganti, tawa dan tangis pun datang menyapa. Untung dan rugi, 

sukses dan gagal, sehat dan sakit, kehidupan dan kematian adalah 

warna kehidupan kita. 

  Karena kasih Tuhan, kita kuat, kita sanggup, kita bersukacita, kita 

bersyukur dan berkata:  

Jemaat :  Sampai di sini Tuhan menolong kita.  

Penatua : Mari kita berdiri, dan memadahkan pujian NKB 34:1 SetiaMu 

Tuhanku Tiada Bertara 
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VOTUM SALAM 

Pelayan : Pertolongan bagi kita dalam kebaktian kunci tahun ini, ialah di dalam 

nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai 

Bapak, Ibu, saudara dan anak2 sekalian 

Jemaat : Dan menyertaimu juga.  

INTROITUS 

Pelayan : Sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian ini, tertulis 

dalam Pengkhotbah 3:14 

J : Menyanyi PKJ 138 : 1 

 

RENUNGAN SITUASI (Instrumen “Walau Seribu Rebah“) 

S1 : Ketika kaki ini melangkah di awal tahun 2021, aku bertanya berapa 

langkah yang akan kuayunkan? 1.....2.....10......100, akankah aku dapat 

ada di hari terakhir di tahun ini? Saat itu tiada jawab ku temukan. 

Semua terdiam, membisu. Tak seorangpun dapat memberi kepastian.  

S2 : Hari demi demi hari tersibak dengan tiap kisah yang terpahat. Ada 

gelak tawa, tapi juga ada ratap tangis. Ada harapan memberi 

semangat tuk menggapai cita, tapi juga ada langkah yang harus 

tertahan karena tiada daya.  
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S3 : Corona virus datang memisahkan raga dengan orang-orang yang kita 

cintai, menghambat langkah untuk berkarya, kebersamaan diatur oleh 

protokol kesehatan, semua menjadi begitu sulit di jalani. 

S4 : Belum juga selesai ancaman pandemi ini, seroja datang merusakkan, 

menghancurkan, membuat kepedihan makin dalam terasa, bahkan 

rasa pedih itu masih terasa sampai hari ini.  

Pelayan : Tapi syukur kepada Allah yang menuntun kita menapaki setiap hari, 

memelihara kita dengan berkat-Nya, menguatkan hati dan tubuh 

yang lemah, menghibur di kala duka nestapa datang. Mengangkat 

kepala kita untuk melihat hari depan bersama dengan Tuhan. 

Jemaat : WALAU SERIBU REBAH 

Tiada pernah kuragukan 

Kasih setia-Mu ya Tuhan 

Setiap waktu dalam hidupku 

Tak pernah Kau tinggalkan 

Meski langit tampak suram 

Awan gelap pun menghadang 

Hadapi badai lewati gelombang 

Tak pernah Kau tinggalkan diriku 

REFF: 

Walau seribu rebah di sisiku 

Kau tetaplah Allah penolongku 

Walau sepuluh ribu rebah di kananku 

Tak kan ku goyah s'bab Yesus sertaku 
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PENGAKUAN DOSA 

Penatua : 365 hari pemberian Tuhan sesaat lagi akan berakhir. Merenung di sini, 

kita sadari tak terhitung berapa kali kita telah menyakiti dan 

mengecewakan hati Tuhan. Sadar ataupun tidak kita memikirkan, 

mengatakan, dan melakukan hal-hal yang tak berkenan kepada-Nya.  

Karena itu, sebelum tahun ini berlalu mari rendahkan diri di hadapan 

Tuhan, mengakui dosa kita dan memohonkan kemurahan-Nya. 

  Mari kita berdoa: [berhening beberapa detik] 

“Ya Tuhan, Allah yang maha besar dan dashyat, kami mengaku betapa 

kami sering berlaku tak layak. Kami memberontak dan menyimpang 

dari kehendak Tuhan, kami berdosa terhadap Engkau. Kami malu ya 

Tuhan, ketika melihat dan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar 

dan tak terbatas dalam hidup kami. Di hari terakhir tahun ini, kami 

datang kepada Tuhan sebagai suami, isteri, orang tua dan anak. Dengan 

rendah hati kami memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan bagi 

kami. Sudilah ya Tuhan mengampuni kami. Amin”. 

BERITA ANUGERAH 

Pelayan : Ketika kita dengan sungguh mengaku dosa kita, berniat meninggalkan 

dosa, mengampuni sesama dan mau hidup menurut ajaran Kristus, 

maka Tuhan akan menganugerahkan pengampunan sebagaimana 

tertulis dalam Efesus 2:4-5 

“Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang 

besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita 

bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 

kesalahan-kesalahan kita–oleh kasih karunia kamu diselamatkan”.  
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Jemaat : Menyanyi PKJ. 265, “Bukan Karena Upahmu” 

 

PUJI – PUJIAN 

Pemazmur : Membaca secara berbalasan Mazmur  43 

Menyanyi : PKJ 14 “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan” 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Penatua : Berdoa dan membaca PL/PB dari Pengkhotbah 3:1-15 

Setelah selesai membaca  berkata: “Demikinlah sabda Tuhan” 

Pelayan : Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan 

memelihara firman dalam hidupnya.  

Ingatlah bahwa “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak 

akan berlalu”.  

Jemaat : Menyanyi Haleluyah ...... Haleluyah ...... Haleluyah 

     Pelayan         :    Kotbah “Tuhan Ada di Setiap Musim Kehidupan” 
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PENGAKUAN IMAN 

Pelayan : Mari, bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita 

dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli bersama-sama, 

demikian : Aku percaya................... 

Jemaat : Menyanyi PKJ. 249:1, “Ya Tuhan, Kuatkan Imanku” 

 

PERSEMBAHAN 

Diaken : Anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita, firmanNya terus 

menuntun kita dalam kebenaran, memimpin kita kita berkarya 

bersama dengan-Nya. Di akhir tahun anugerah ini, kita datang 

dengan rasa syukur untuk tiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan 

bagi kita dengan memberikan persembahan syukur. 

Mari kita berdoa: 

“Ya Tuhan, betapa banyaknya berkat yang telah Tuhan anugerahkan 

bagi kami. Di penghujung tahun ini kami datang kepadaMu dengan 

rasa syukur yang kami nyatakan melalui persembahan yang sedikit 

dan sederhana ini. Kami juga mempersembahkan hidup kami sebab 

kami sadar tiada apapun yang ada pada kami yang layak kami 

persembahkan kepadamu. Terimalah persembahan kami Ya TUhan. 

Amin.   
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Jemaat :  Menyanyi PKJ 4 : 1 – dst “Angkatlah hatimu pada Tuhan“ 

 

DOA SYAFAAT 

PENGUTUSAN 

Pelayan : Tinggal beberapa jam lagi dentang lonceng bergantian tahun 

berbunyi 12 kali dan semua kisah hanya akan tinggal cerita.  

Tahun 2021 akan berlalu dan berganti dengan 2022. Tetapi kasih 

Tuhan akan tinggal tetap, tak berubah, tak berlalu dan tak 

tergantikan.  

Mari kita berdiri dan dengan iman kita berkata: 

Semua : TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 

Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, 

Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. 

Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. 

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 

aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; 

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

Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; 

Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;  

pialaku penuh melimpah. 

Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, 

seumur hidupku; 

dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa. 
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Jemaat : Menyanyi KK. 382, “Inilah Ungkapan Syukurku” 

 

 

BERKAT 

Pelayan : TUHAN memberkati engkau dan melindung engkau  

TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 

kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau 

damai sejahtera. 

Jemaat : KJ 478b“ Amin, Amin, Amin”  

 

 

SAAT TEDUH 
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PERSIAPAN 

  Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si 

Knino, dan lagu2 lain yang sesuai dengan teologi dan pengajaran 

GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum 

masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh sebelum 

kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk 

berjarak, petugas kebaktian    memakai masker dan face shield. 

 Jemaat-jemaat di zona merah berbakti di rumah masing-masing. 

  Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau       

kebutuhan jemaat. 

  Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan 

latihan/ persiapan     agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan baik. 

  Persembahan jemaat diletakkan dalam kotak-kotak sebelum 

kebaktian untuk mengurangi kontak fisik dalam kebaktian. 

 Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi dan pada saat bernyanyi 

wajib menggunakan masker 

 

 

 

TATA IBADAH TAHUN BARU 

Sabtu, 1 Januari 2021 

“Teguhkan Hati, Tuhan Bersamamu !” 

Yosua 1:1-9 
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PANGGILAN BERIBADAH 

Penatua  : Selamat Tahun baru… Hari ini kita telah melangkah di tahun 2022. 

Tahun yang lama telah kita lewati dengan begitu banyak cerita di 

dalamnya. Ada suka dan duka, canda dan tawa, kegagalan dan 

kesuksesan, kelahiran dan kematian yang datang silih berganti dalam 

kehidupan. Ibarat kapal yang berlayar di tengah lautan luas kita telah 

menjalani kehidupan yang penuh dengan gelombang dan badai. Namun 

kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita telah tiba di pelabuhan 2021, 

dan kini saatnya kita akan melanjutkan ke pelabuhan 2022. Setiap 

perjalanan, tentu memiliki kisah tersendiri yang terukir. Kita tidak pernah 

tahu, bagaimana perjalanan di tahun 2022 ini. Namun satu hal yang pasti, 

ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Dia menjadi Allah yang 

memegang tangan kita karena itu mari teguhkan hati menyembah Tuhan 

dalam ibadah ini, memohon pimpinanNya untuk hidup di tahun yang 

baru. 

♫  : PKJ 242 “SEINDAH SIANG DISINARI TERANG” 

1. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku 

Seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku 

Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Dia  

Kasih-Nya besar agung dan mulia cara Tuhan mmengsihiku. 

2. Sedalamnya laut seluas angkasa cara Tuhan mengasihiku; 

seharum kembang yang tetap semerbak 

cara Tuhan mengasihiku. 

Damai-Nya tetap besertaku; dan sorgalah pengharapanku. 

Hidupku tent’ram; kunikmati penuh  

cara Tuhan mengasihiku. 
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VOTUM/SALAM 

Pelayan : Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus dengan 

persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. 

Jemaat : Sertaimu juga selamanya.  

(jemaat duduk) 

INTROITUS 

Pelayan : Membaca Nas Pembimbing dari Yosua 1:9 

♫ : NKB 017:1 “AGUNGLAH KASIH ALLAHKU” 

 

( jemaat duduk ) 

PENGAKUAN DOSA  

Penatua : Tuhan, kami baru saja melangkah di tahun baru pemberianMu. Namun  

 kami sadar terkadang kami menjadi umat yang lupa diri. Kesenangan 

   dunia seringkali membuat kami tidak mampu menysukuri kasih dan 

   anugerahMu secara benar. Karena itu kami mohon…. 
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Jemaat : Ampunilah kami Ya Tuhan. 

  Ajarlah kami berjalan menurut maksud dan kehendakMu. 

  Ajarlah kami melihat terang yang telah Engkau bawa sehingga kami 

tidak lagi hidup dalam kegelapan. Ajarlah kami mengerti bahwa 

kehadiran kami haruslah menjadi sarana kehadiranMu sehingga kami 

tidak hidup dalam kesombongan diri. Baharuilah kami supaya kami 

mampu hidup berdampingan dengan sesama kami bahkan alam 

ciptaanMu, sehingga kami dapat menikmati lagi kebaikan-Mu, yang 

membuat hidup ini berarti, AMIN. 

♫ : Pop Rohani “BAPA YANG KEKAL”    do=c 4/4 

Verse : Kasih yang sempurna telah `ku t’rima dari-Mu 

bukan kar’na kebaikan `ku, 

hanya oleh Kasih Karunia-Mu, Kau pulihkan aku 

layakkanku `tuk dapat memanggil-Mu Bapa. 

Refr : Kau b’ri yang kupinta saat `ku mencari `ku mendapatkan 

`ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, 

s’bab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. 

Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian 

Kau selalu ada bagiku, s’bab Kau Bapaku, 

Bapa yang kekal. 

 

BERITA ANUGERAH 

Pelayan : Pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan  

  Roh Kudus. 

Jemaat : Amin 

Pelayan : Dengan pertolongan Tuhan, kita siap memasuki Tahun 2022. Karena 

    itu terimalah olemu janji Allah yang terbaca dalam 2 Taw. 6:14 “Tidak 
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   ada Allah seperti Engkau dilangit dan dibumi; Engkau yang 

   memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-M 

   yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-M;”. Demikianlah 

   janji pemharuan dari Allah. 

Jemaat : Syukur kepada Allah. 

♫ : menyanyi PKJ 258 :1 “Pegang Tanganku” 

 

PUJI-PUJIAN         (jemaat berdiri ) 

Pemazmur : Marilah kita bersama-sama berbalasan mendendangkan  

    Mazmur 147:7-11 

Pemzmur  : Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, 

Jemaat  : bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi! 

Pemazmur : Dia, yang menutupi langit dengan awan-awan, 

Jemaat  : yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung 

     gunung menumbuhkan rumput. 

Pemazmur : Dia, yang memberi makanan kepada hewan, 

Jemaat  : kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. 

Pemazmur : Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, 

Jemaat  : Ia tidak senang kepada kaki laki-laki; 

Pemazmur : TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, 

Jemaat  : kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. 

( jemaat duduk ) 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Penatua  : Berdoa dan membaca Alkitab, setelah itu mengucapkan:  

      “Demikianlah Firman Tuhan” 

P : Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan  

 Firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 

♫ : Haleluya, haleluya, haleluya 

P : Berkhotbah 

PENGAKUAN IMAN  

(Jemaat berdiri dan bersama-sama menyanyi KJ 280 “Aku Percaya”) 

PERSEMBAHAN SYUKUR 

Diaken  : Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 

   penghasilanmu maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 

   melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air 

   buah anggurnya. Kiranya Allah berkenan atas syukur pertama kita di 

   Tahun Baru 2022 ini dan memberkati kehidupan kita seterusnya. 

   Doa persembahan… 

  Jemaat menyanyi, sambil persembahan dijalankan 

♫ : NKB 133 “SYUKUR PADA-MU, YA ALLAH” 

  do=bes 3 ketuk MM ± 88 

Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s’gala rahmat-Mu, 

Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. 

Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban, 

Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.s 

Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terp’ri. 

Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. 

Syukur atas suka duka yang Kau b’ri tiap saat, 

dan Firman-Mulah pelita agar kami tak sesat. 

Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, 

Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera 

Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah, 

Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. 
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DOA SYAFAAT AWAL TAHUN 2022 (oleh Pelayan) 

PENGUTUSAN 

Pelayan : Bersiaplah dan jalanilah tahun 2022 ini dalam penyerahan pada Allah 

dengan tetap percaya pada penyertaan-Nya. Karena itu Kuatkan dan 

teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu 

menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 

♫ :  PKJ 131 “`KU YAKIN TUHAN TUNTUN LANGKAHKU” 

  do=g 3 ketuk  

 

BERKAT 

Pelayan : Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari 

engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan 

menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai 

sejahtera. 

♫ : Amin, amin, amin. 

Saat Teduh 
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TATA IBADAH MALAM  MENYAMBUT 

NATAL KELUARGA 
24 DESEMBER 2021 

Persiapan Beribadah  

 Menyiapkan lilin natal 

 Menyiapkan pokok-pokok doa 

 Membagi tugas untuk anggota keluarga sesuai kebutuhan 

 Untuk ibadah natal, keluarga bisa mengajak tetangga yang merayakan sendiri atau 

anggota keluarganya jauh untuk merayakan natal bersama keluarga.  

 Selama ibadah menyambut Natal semua wajib menaati protokol kesehatan: memakai 

masker, menjaga jarak, mencuci tangan/memakai hand sanitizer.  

 

PANGGILAN BERIBADAH 

Ibu:  Bapa dan anak-anak semua, puji Tuhan malam ini kita berkumpul untuk 

menyambut Natal. Seperti para gembala yang dengan sukacita menerima kabar 

kelahiran Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, demikianlah kita di malam yang kudus 

ini bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena sang Juru selamat telah lahir 

bagi kita. Yesus Kristus adalah terang abadi yang menuntun jalan hidup keluarga 

kita.         (Seorang anak menyalakan lilin natal) 

Semua : Terpujilah Tuhan yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita.  

  

NUBUAT KELAHIRAN YESUS 

Seorang anak: Tuhan telah berbicara melalui hambanya Yesaya tentang kelahiran Yesus 

Sang Raja Damai: “Seorang anak telah lahir untuk kita.  

Semua:  Seorang Putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas 

bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 

Bapa yang Kekal, Raja Damai”. 

Nyanyi: KJ 109:1,2 “Hai Mari Berhimpun”  (Berdiri) 

1. Hai mari, berhimpun dan bersukaria! Hai mari semua ke Betlehem!  

Lihat yang lahir, Raja Balasorga! Sembah dan puji Dia,  

sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!  

2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, t'lah turun menjadi manusia.  

Allah sendiri dalam rupa insan! Sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 

Votum & Salam  
 Bapak : Ibadah malam natal keluarga, jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, 

Tuhan menyertai saudara sekalian 
Semua  : dan menyertaimu juga   (duduk) 
Nyanyi : KJ. 123 S'lamat, S'lamat Datang  

1. S'lamat, s'lamat datang, Yesus, Tuhanku!  

Jauh dari sorga tinggi kunjunganMu.  

S'lamat datang, Tuhanku, ke dalam dunia;  

Damai yang Kaubawa tiada taranya, Salam, salam!  

2. "Kyrie eleison": Tuhan, tolonglah!  

Semoga kidung kami tak bercela.  

BundaMu Maria diberi karunia  

Melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam! 

Pengakuan Dosa  

Pemuda : Bapa, mama dan saudara-saudariku, marilah di malam kudus ini, kita 

membawa hidup kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa dan kegagalan hidup kita 

dalam doa. Mari kita berhening sejenak dan berdoa kepada Tuhan [saat hening 30 

detik]: “Tuhan Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Malam ini sebagai 
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keluarga kami datang kepadaMu. RahmatMu begitu besar untuk keluarga kami. 

Namun seringkali kami gagal bersyukur. Kami tidak selalu peduli pada orang-orang 

susah. Kami menerima banyak berkat, namun kami gagal menjadi pembawa berkat 

bagi orang lain.  

Ibu:    Sebagai istri dan mama, hamba datang memohon pengampunan. Tuhan memberi 

kami rumah yang nyaman, suami dan anak-anak yang sehat, dan cinta kasih yang 

tulus. Namun sering kali kami tidak saling menghormati secara sungguh-sungguh 

sebagai suami isteri. Kami memaksakan kehendak dan tidak saling memperhatikan 

sebagai orang tua dan anak-anak. Ampunilah kami Ya Tuhan.  

Bapak : Sebagai suami dan ayah, hamba mohon pengampunan karena kurang mengasihi 

istri dan anak anakku. Ampunilah perkataan dan perbuatan hamba yang telah 

melukai hati istri dan anak anak. Di malam Natal ini, hamba memohon ampunilah 

hambaMu ya Tuhan. 

Anak2 : Tuhan Yesus, sebagai anak kami memohon pengampunan, bila selama  ini kurang 

menghormati dan tidak menuruti nasehat orang tua kami. Jadikanlah kami anak 

yang dapat membanggakan orang tua kami, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. 

Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. 

Semua : Dalam kasih Natal, pulihkanlah kami ya Allah, dan baharuilah  batin kami dengan 

Roh yang memerdekakan, agar kami hidup saling mengasihi dalam rumah kami 

dan menjadi berkat bagi sesama”.  

Nyanyi : KJ 85:8 “Kusongsong Bagaimana”  

Kendati hutang dosa membuatmu gentar,  

padaNya kau sentosa, anug'rahNya besar!  

Bagimu Ia datang menjadi Penebus;  

Sejaht'ra kerajaan warisanmu terus! 

Bapak : Ketika kita tetap dalam dosa, hidup kita seperti ada dalam kegelapan tapi ketika kita 

sungguh mohon ampun dan mau berubah maka genaplah firman Tuhan yang 

mengatakan: Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi 

bangsa bangsa, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu.  

Semua : Dengan demikian, tidak ada lagi kegelapan, karena “Terang Damai Sejahtera” 

tetap bercahaya dalam hidup kita dan kita dijadikan-Nya sebagai anak-anak terang. 

Nyanyi : NR “Kasih” (sambil memberi salam kasih natal) 

 Kasih pasti lemah lembut 

Kasih pasti memaafkan 

Kasih pasti murah hati 

Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan 

Ajarilah kami ini saling mengasihi 

Ajarilah kami ini saling mengampuni 

Ajarilah kami ini kasih-Mu, Ya Tuhan 

Kasih-Mu, Kudus, tiada batasnya (kembali ke refr)  

Pelayanan Firman Tuhan: 

Ibu  : Berdoa dan membaca Firman Tuhan ..................... 

Persembahan keluarga  

Bersama:  menyanyi KJ 92:1-2 “Malam Kudus” 

  Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap.  

Hanya dua berjaga terus ayah bunda mesra dan kudus;  

Anak tidur tenang, Anak tidur tenang.  

Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap;  

bala sorga menyanyikannya,  

kaum gembala menyaksikannya:  

"Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!"  
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Doa Syafaat : Oleh seorang anggota keluarga 

Nyanyi  :  KJ 102 Di Dalam Palungan (jika dapat lagu dinyanyikan diiringi tarian oleh 
anak-anak atau oleh seisi keluarga) 

Di dalam palungan, tiada yang lain,  
terbaring Yesus berbalutkan kain.  
BintangNya dilangit mengkilap terang  
Dan Yesus tertidur lelap dan tenang. 

Pengutusan 
Ibu : Nyanyian kemuliaan bagi Tuhan menggema di malam natal ini karena janji-nya 

untuk mengaruniakan keselamatan bagi kita telah digenapi. Mari kita teruskan kabar 
sukacita itu dalam kehidupan kita dengan kata dan perbuatan agar semakin banyak 
orang percaya dan diselamatkan. 

Berkat : 
Bapak : Tuhan Yesus telah lahir bagi kita, Ia datang supaya kita beroleh kehidupan. Karena 

mari kita bersama hidup di dalam terang, menjadi anak terang untuk menerangi 

kegelapan di sekitar kita. Mari kita memohon berkat Tuhan :  

  “Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, 

serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita, kini dan sepanjang masa, 

amin. 

Semua : amin, amin, amin  

Syalom….. 
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   LITURGI IBADAH TUTUP TAHUN KELUARGA 

31 Desember 2021 

 

PERSIAPAN 

- Keluarga menyiapkan 2 lilin, masing-masing untuk tahun 2021 dan 2022 

- Mengawali ibadah, salah seorang anggota keluarga menyalakan lilin tahun 

2021 yang telah disiapkan.   

PERENUNGAN DIAKHIR TAHUN 2021 

Ortu : Malam ini, kita berkumpul sebagai keluarga mensyukuri perjalanan di 

sepanjang tahun 2021. 12 bulan, 52 minggu, 365 hari sudah kita tapaki. 

  Sejenak kita berteduh diri…... masing-masing kita merenung kembali 

perjalanan kehidupan. Sebab tahun 2021 merupakan tahun pergumulan 

yang berat akibat serangan virus korona dan badai seroja yang datang 

menghantam kehidupan kita. Banyak air mata tertumpah, menangisi 

kefanaan hidup. Namun kalau kita masih bisa saling menatap sebagai satu 

keluarga, semua itu karena Tuhan yang mengizinkan kita ada di ujung 

tahun ini. 

Anak : Sebentar lagi tahun 2021 akan segera berakhir biarlah kita berkata: “Semua 

karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ibarat uap yang hari ini ada esok lenyap, 

rumput yang segar di waktu pagi hari, layu ketika senja menjelang. Karena 

itu, kami datang kehadirat-Mu membawa semua ungkapan syukur atas 

perlindungan dan pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini”. 
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♫ :   Pop Rohani “BAPA ENGKAU SUNGGUH BAIK” do=d 4/4 MM ±  

Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku 

Bapa `ku bert’rima kasih berkat-Mu hari ini 

yang Kau sediakan bagiku. 

 

Refr :  `Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau b’ri 

`tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. 

  S’lalu baru dan `tak pernah terlambat pertolongan-Mu 

  besar setia-Mu di s’panjang hidupku. 

DOA PEMBUKA (dipandu oleh salah satu anggota keluarga) 

♫ : KJ 409:1 “YESUS, KAU NAHKODAKU” 

1. Yesus, kau nahkodaku di samud’ra hidupku. 

Badai topan menggeram dan gelombang menyerang. 

Kemudikan bidukku,Yesus, Kau Nahkodaku. 

PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN  

(dipandu oleh salah satu orangtua) 

(Setiap anggota keluarga dengan sadar mengakui setiap kekurangan dan 

kesalahan yang pernah dilakukan di tahun 2021) 

Ortu : Malam ini, marilah kita dengan jujur mengakui setiap salah dan dosa. Kita 

semua adalah manusia yang terbatas. Namun biarlah kita belajar dari 

setiap kekurangan untuk semakin memperbaiki diri kita sehingga di tahun 

2022 nanti hidup kita makin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi 

banyak orang. Mari kita berdoa: . . . . 

(setelah berdoa, semua anggota keluarga saling merangkul dalam kasih) 
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♫ : Pop Rohani “HIDUP INI ADALAH KESEMPATAN” 

Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan 

Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan b’ri 

hidup ini harus jadi berkat.  

 

Refr :      Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. 

Bila saatnya nanti `ku `tak berdaya lagi, 

hidup ini sudah jadi berkat.  

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN  

Doa : (oleh orang tua)  

Pembacaan: ... (seorang anak) 

Refleksi Akhir Tahun : ... 

PERSEMBAHAN KELUARGA 

♫ : Pop Rohani “BETAPA HATIKU”   do=d 4/4 MM ±   

Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan 

Kau mengasihiku, Kau memilikiku. 

 

Refr :      Hanya ini Tuhan persembahanku 

segenap hidupku, jiwa, dan ragaku. 

S’bab `tak kumiliki harta kekayaan  

yang cukup berarti `tuk kupersembahkan. 

Hanya ini Tuhan, permohonan  

terimalah Tuhan persembahanku  

pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. 
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DOA SYUKUR 

PENYALAAN LILIN TAHUN 2022 

Ortu : Kita telah menikmati tahun rahmat Tuhan di 2021 dan kini kita akan 

menyambut tahun 2022 dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan biarlah nyala 

lilin ini menjadi simbol bahwa sebagai keluarga kita mau terus berjalan 

dalam terang Tuhan. 

  (meniup lilin 2021 dan menyalakan lilin 2022) 

♫ : NKB 128:1 “`KU BERSERAH KEPADA ALLAHKU” 

1. `Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu. 

Tiap detik tak berhenti, Bapa sorgawi t’rus menjagaku. 

Refr : `Ku tahu benar ku dipegang erat,  

di gunung tinggi dan samudera;  

Di taufan g’lap ‘ku didekap,  

Bapa sorgawi t’rus menjagaku. 

BERKAT 

Ortu : Kita telah mengakhiri tahun 2021 dalam kasih Tuhan dan kini langkah kaki 

kita akan segera menapaki tahun 2022. Biarlah Tuhan menjaga dan 

melindungi perjalanan hidup kita, karena itu terimalah berkat-Nya: 

  Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Kasih Allah Bapa dan didalam 

persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-

lamanya. 

♫ : Amin, amin, amin. 

IBADAH SELESAI 
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Bahan Khotbah Malam Natal, 24 Desember 2021 

 

Bacaan Alkitab : Yesaya 9:1-6 

Tema    : Kelahiran Raja Damai: Harapan di Tengah Kesesakan 

 

 

Pengantar 

Pemerintah telah mengeluarkan seruan agar perayaan Natal tahun ini tetap 

dilaksanakan dengan menegakkan protokol kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk 

mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19. Dengan penerapan protokol kesehatan 

secara ketat kita dapat mengurangi perasaan was-was, cemas, kuatir, curiga, dan takut. 

Ketika mayoritas masyarakat sudah divaksin dan tiap orang berdisplin menerapkan 

protokol kesehatan yang ditentukan negara maka aktivitas berjemaat dapat berlangsung 

dengan sukacita.  

Tentu saja perayaan kita ini bukan sekedar perayaan yang mengingatkan kita 

tentang peristiwa Betlehem pada 2000 tahun yang lalu. Natal kita rayakan sebagai peristiwa 

iman yang menghadirkan kehidupan dan harapan, damai dan sejahtera bagi dunia yang 

dikasihi Allah.  

 

Penjelasan Teks 

Perikop bacaan kita berbicara tentang kelahiran seorang anak yang akan 

menghadirkan kembali kejayaan Israel seperti pada masa pemerintahan raja Daud. Nubuat 

nabi Yesaya tentang “Kelahiran Raja Damai” merupakan respon kenabian terhadap situasi 

nasional kerajaan Yehuda yang makin terpuruk ketika kerajaan Asyur sedang bertumbuh 

sebagai negara adidaya baru. Nabi Yesaya berkarya di Yehuda pada pada parohan kedua 

abad VIII sebelum masehi (742-701 SM). Waktu itu, baik kerajaan Israel Utara (yang 

berpusat di Samaria) maupun kerajaan Israel Selatan atau Yehuda (yang berpusat di 

Yerusalem) mengalami kemunduran yang hebat dalam bidang politik, sosial, ekonomi 

maupun dalam bidang keagamaan. Tiga orang raja Israel Utara mati terbunuh oleh 

kalangan atas kerajaan. Hal itu menjadi pertanda bahwa hukum dan ketertiban tidak 

berlaku. Kemunduran itu memaksa raja Israel Utara berkoalisi dengan kerajaan Siria untuk 

dapat menghalau ancaman dari kerajaan Asyur. Pada gilirannya, kerajaan Yehuda juga 

diajak untuk bergabung guna memperkuat koalisi tersebut. Raja Yehuda menolak ajakan 
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itu. Pada masa raja Ahaz memerintah di Yehuda, muncul pemberotakan Edom di bagian 

selatan kerajaan Yehuda. Raja Ahaz mengabaikan anjuran nabi Yesaya agar tidak 

bergantung kepada kekuatan negara lain, melainkan kepada Allah. Bergantung kepada 

Allah berarti melakukan kehendak Allah. Hal itu adalah stategi untuk memperbaiki kualitas 

kehidupan umat dan bangsa. Keputusan Ahaz untuk bergantung kepada kerajaan Asyur 

membawa dampak kemerosotan yang semakin parah. Bangsa Yehuda seakan sedang 

berjalan dalam kegelapan dan berdiam di negeri kekelaman. Perikop yang kita bacakan ini 

berisi nubuat pengharapan bagi kerajaan Yehuda yang sedang terpuruk.  

Nubuat itu berangkat dari pengalaman kemenangan Israel di bawah kepemimpinan 

Gideon atas Median (ayat 3, band. Hak. 6-8). Yesaya mengolah pengalaman sejarah itu dan 

memberi orientasi yang baru atas keyakinan iman Israel tentang keterlibatan Allah bagi 

kemenangan dan pemulihan Israel. Bukan kemenangan berperang, melainkan kemenangan 

berdamai. Perang telah berakhir.  Tanda-tanda peperangan beserta dampak-dampaknya 

akan ditiadakan. Kemenangan itu dimulai dengan peristiwa kelahiran seorang anak manusia 

di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk. Anak itu akan memerankan pemerintahan 

oleh Allah atas umatNya. 

Anak itu dipanggil sesuai peran nyata yang diembannya. “Penasehat Ajaib” 

menunjuk kepada kepemimpinannya yang berkharisma. “Allah yang Perkasa” menunjuk 

kepada ketangkasannya yang tak terkalahkan. “Bapa yang Kekal” menunjuk kepada 

kemampuannya mengayomi. “Raja Damai” menunjuk kepada perannya mendatangkan 

kesejahteraan”. Jelas bahwa “Raja Damai” yang dinubuatkan tersebut adalah sosok yang 

diharapkan oleh sang nabi, yaitu pemimpin yang bekerja berdasarkan prinsip keadilan dan 

kebenaran sehingga dapat memperbaiki dan memberdayakan bangsanya yang sedang 

terpuruk.  

Hari ini kita dapat menegaskan bahwa nubuat nabi Yesaya tersebut telah digenapi 

pada beberapa abad kemudian, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir di Betlehem. Figur yang 

diharapkan nabi Yesaya tidak lain daripada Yesus, anak Yusuf dan Maria. Ternyata, sang 

Raja damai itu bukan terlahir di istana melainkan di kandang domba. Kisah kelahiranNya 

itu menegaskan bahwa sang Raja Damai itu tidak berjarak dari rakyat jelata. Ia mengalami 

dan merasakan kepahitan hidup sebagai rakyat jelata. Lahir di kandang domba Betlehem, 

banyak karya aktifNya berlangsung di Galilea, Ia menderita sampai mati tersalib di 

Golgota. Hari Natal adalah hari kelahiran sang Raja Damai itu.  
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Aplikasi 

 

Bagaimana cara kita memaknai dan merayakan Natal sebagai hari kelahiran sang 

Raja Damai?  

Perang dunia ke-2 menyebabkan sekitar 55 juta manusia mati terbunuh. Hal itu 

menyadarkan negara-negara di dunia tentang pentingnya perdamaian. Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) menjadi organisasi dunia yang didirikan untuk menjaga perdamaian 

antarbangsa dan mengusahakan kesejahteraan penduduk bumi. Perang sudah jarang terjadi 

dalam kurun 30 tahun terakhir. Pada 10 tahun terakhir, perang lebih dipicu oleh aksi-aksi 

terorisme. Selain terorisme, dua persoalan global yang paling mengancam saat ini adalah 

pandemic covid-19 dan dampak perubahan iklim global. Pandemi covid menginfeksi 257 

juta orang, dengan korban meninggal dunia 5,5 juta orang per November 2021. Sedangkan 

perubahan Iklim menyebabkan kenaikan suhu bumi. Jika kenaikan suhu bumi yang telah 

mencapai 1,50C tidak ditekan maka kehidupan di bumi akan terancam dengan rupa-rupa 

bencana yang tidak bisa dihindari. Kenaikan suhu air laut yang menyebabkan badai, 

kerusakan biota laut. Intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir, longsor, dll. Kekeringan 

ekstrim, kesulitan air, kebakaran hutan, kepunahan berbagai jenis hewan dan tumbuhan, 

wabah penyakit, kelaparan, dll.  

Melalui nabi Yesaya, Allah memberi harapan bagi bangsa Yehuda yang sedang 

terpuruk. Melalui kelahiran dan karya Kristus, Allah menggenapi janji keselamatan kepada 

dunia. Dua hal itu mempertegas tanggung jawab Kristiani untuk menyaksikan iman, 

harapan dan kasih Allah yang menyelamatkan dunia dari berbagai bentuk ancaman 

kehidupan. Pandemi Covid 19 telah membunuh jutaan orang dan belum tahu kapan 

berakhir. Sewaktu-waktu perubahan iklim menyebabkan musibah yang seringkali 

kemampuan kita sangat terbatas untuk mengatasi dampaknya. Renungan hari ini 

menyegarkan komitmen iman kita untuk dunia yang lebih aman dan damai. Tuhan 

menghendaki sikap dan perilaku yang membawa damai bagi segenap ciptaan.  

Tahun ini, untuk kedua kalinya kita merayakan Natal dalam suasana Pandemi 

Covid-19, setelah kita mengalami siklon tropis Seroja dan bencana lain. Dosa melahirkan 

kejahatan yang menyebabkan kaum lemah menderita dan alam mudah rusak. Bencana 

melahirkan penderitaan, tidak saja bagi manusia tetapi juga penderitaan bagi alam (darat, 

laut dan udara). Nubuat Yesaya mengingatkan kita tentang karya aktif Allah untuk 

memperbaiki kehidupan umat demi damai dan sejahtera di bumi. Kita disadarkan agar 

merayakan Natal bukan dengan cara yang mengabaikan penderitaan dan keterpurukan 
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manusia dan alam.  

Natal bukanlah ajang untuk menunjukkan kemewahan dan kesenangan yang hura-

hura maka harus dirayakan secara sederhana (ugahari) dan bermakna. Jangan sampai 

perayaan kita bersifat konsumtif, menghasilkan sampah-sampah plastik dan menyebabkan 

konflik. Untuk menyelamatkan kehidupan di bumi pakailah hiasan-hiasan Natal yang 

ramah alam (natal hijau) dan ramaikanlah suasana perayaan ini dengan tindakan kasih yang 

menujukkan solidaritas Allah bagi pemulihan kemanusiaan. Kiranya perayaan Natal kita ini 

memuliakan Allah dan membawa damai sejahtera di bumi. (NLK dan AWM). 
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Bahan Khotbah Natal 2021, 25 Desember 2021 

 

Bacaan Alkitab : Lukas 2:13-20 dan 1 Petrus 1:22-25 

Tema   : Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan  

Perayaan-perayaan natal kita tidak semeriah dulu. Sejak dua tahun kita dilanda covid-

19 dan ini membuat perayaan-perayaan natal terasa sepi. Walaupun keadaan nampak 

membaik, namun kita belum diijinkan sebebas-bebasnya mengekspresikan seremoni natal 

yang biasanya penuh gegap gempita dan keramaian. Pesta kembang api, pawai, arak-arakan 

yang bersifat komunal (kerumunan) masih dibatasi. Kegiatan ibadah dibatasi kapasitas 

pesertanya (umat). Secara khusus di NTT, badai seroja ikut menyebabkan sebagaian warga 

kehilangan tempat tinggal, lahan kerja, dan sumber penghidupan sehingga di sekitar kita ada 

kenyataan hidup yang pahit. Kita merayakan natal dalam situasi yang masih suram.  

Apakah dengan demikian natal kehilangan maknanya? Apa sesungguhnya natal itu, 

dan bagaimana semestinya kita merayakan natal? Natal sesungguhnya adalah wujud kasih 

Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus. Allah mengasihi manusia yang berdosa, dan oleh 

karena itu, Ia datang ke dunia untuk menyelamatkannya. Allah tidak sudi melihat manusia 

hidup dalam kuasa dosa yang membinasakannya. Maka Ia lahir ke dunia, untuk 

membebaskan manusia dan memberikan kehidupan baru baginya, yaitu kehidupan yang 

sejati. Itu berarti kehadiran natal, tidak lain adalah wujud solidaritas Allah, bentuk bela rasa 

Allah pada manusia yang menderita akibat dosa. Melalui peristiwa natal, nyata kasih Allah 

bagi manusia. 

Dalam pengertian itu, merayakan natal sesungguhnya berarti bersedia untuk 

senantiasa menyatakan kasih Allah bagi dunia, membangun persaudaraan penuh kasih 

dengan sesama, berbela rasa dengan mereka yang menderita, dan menolong sesama yang 

membutuhkan. Perayaan natal bukanlah seremoni dan ritual keagamaan formalistik semata, 

tetapi laku hidup yang penuh kasih dan persaudaraan dengan sesama yang menderita dan 

terpinggirkan. Perayaan natal seperti itulah yang diminta Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia 

Depan waktu itu dan juga kepada kita saat ini dan di sini. 

Penjelasan teks 
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Surat 1 Petrus ditujukan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, 

Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Petrus menyebut sidang pembacanya “pendatang 

perantauan”. Pendatang aslinya adalah orang asing dalam masyarakat tempat tinggalnya, 

tanpa hak-hak dan perlindungannya. Perantauan aslinya berarti orang yang hidup tersebar di 

luar negerinya sendiri. Ungkapan pendatang perantauan bisa diartikan sebagai kiasan: orang 

Kristen di dunia ini adalah pendatang, karena tanah air mereka ada di surga (bnd. Ps.1:17; 

2:11). Namun 1 Petrus 1:1 juga memberi kesan kuat bahwa sidang pembaca adalah jemaat 

Kristen yang tersebar di pedalaman kota-kota tersebut dan oleh masyarakat diperlakukan 

sebagai “orang asing”, tanpa hak apa pun. Mereka baru saja masuk Kristen dan mereka jelas 

bekas kafir dan hidup dalam lingkungan kafir. Dalam masyarakat, mereka tergolong kelas 

rendah.   

Dalam konteks itu, nampaknya menjadi Kristen di daerah-daerah tersebut dianggap 

kejahatan yang bisa menimbulkan kesulitan. Orang-orang Kristen menjadi sasaran 

penganiayaan, difitnah dan dikucilkan karena meninggalkan kekafiran, memisahkan diri dari 

keluarga dan masyarakat pada umumnya demi Kristus. Mereka merupakan kelompok 

minoritas yang tidak dipandang. Mereka mengalami diskriminasi sosial dari warga setempat 

karena identitas mereka sebagai orang Kristen. Menjadi orang Kristen di masa itu sungguh 

menderita. Mereka berbeda, dan karena itu, dimusuhi dan dijauhi. 

Dalam konteks itulah Petrus menulis surat ini. Petrus menegaskan bahwa walaupun 

orang Kristen harus menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, mereka dapat 

memandang kepada teladan yang diberikan Yesus. Yesus, ketika dicaci maki, Ia tidak 

membalas dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia 

menyerahkan kepada Dia, yang menghakimi dengan adil (Ps.2:23). Dengan kata lain, 

penderitaan sebagai orang Kristen berarti: mengikuti Yesus Kristus, menjadi senasib dengan-

Nya. Pedoman dan pegangan ialah iman kepercayaan kepada Yesus Kristus, yang menderita, 

mati, dan bangkit demi manusia.  

Oleh karena itu, betapa pun hidup sebagai Kristen penuh penderitaan, tetapi jemaat 

harus bersyukur dan memuji Allah. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus telah datang ke 

dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, memilih kita menjadi umat tebusan-Nya, dan 

memberi kita kehidupan yang baru. Atas anugerah Allah itu, ada standar hidup baru yang 

harus dimiliki orang Kristen. Ada dua nilai utama yang ditegaskan Petrus, yaitu pertama, 

orang Kristen harus hidup kudus seperti Kristus, dengan tidak menuruti segala hawa nafsu 
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duniawi (Ps. 1: 14-15). Menjadi Kristen berarti mau taat kepada Allah, dan mau hidup sesuai 

kehendak Allah. Kedua, orang Kristen harus hidup dalam kasih. Betapapun dianiaya, 

dikucilkan, difitnah, namun tetap mengasihi (Ps.1:22) 

Petrus tahu bahwa tidaklah mudah bersikap hidup seperti itu, apalagi jika orang-orang 

Kristen menderita penganiayaan yang tidak adil. Namun, orang Kristen percaya kepada Allah 

yang maha kasih. Maka sebagaimana orang Kristen diminta untuk meneladaninya dalam 

penderitaan, mereka juga diminta untuk meneladani Kristus di dalam kasih. Kasih yang 

bagaimana? Dikatakan mereka diminta mengamalkan kasih persaudaraan. Kata kasih 

persaudaraan diterjemahkan dari bahasa Yunani, “philadelphia”. Kata philadelphia berasal 

dari dua suku kata, yakni “phileo/philia”, yang berarti kasih/mengasihi, dan “adelphos”, yang 

berarti saudara. Philadelphia/kasih persaudaraan merupakan sesuatu yang khas Kristiani. 

Kristus datang ke dunia, dan menyatukan semua orang percaya menjadi satu persekutuan. 

Dalam arti itu, walaupun mereka berbeda latar belakang, namun bersaudara di dalam Tuhan 

Yesus, karena darah Kristus mengikat mereka. Hal yang demikian tidak terjadi di luar 

komunitas orang percaya saat itu. Oleh karena itu, betapa pun hidup sebagai minoritas yang 

menderita, dikucilkan, difitnah, dan dianiaya, namun mereka mesti senantiasa mau 

mengasihi, saling memperlakukan sebagai saudara, bahkan terhadap musuh sekali pun. Kasih 

harus menjadi karakter hidup orang Kristen, apapun kondisinya.  

Petrus tidak main-main dengan tuntutannya bagi orang Kristen. Itulah sebabnya ia 

menegaskan, kasih persaudaraan yang dibangun harus tulus ikhlas, sungguh-sungguh, dan 

dengan segenap hati. Mengasihi dengan tulus ikhlas (KJV: unto unfiegned love), artinya tidak 

pura-pura, tidak munafik. Mengasihi mesti benar-benar jujur dan tulus. Mengasihi dengan 

sungguh-sungguh (RSV: for a sincere love), artinya sungguh-sungguh dari hati, tidak sekedar 

luapan emosi atau ungkapan kata-kata. Bahkan mengasihi dalam frasa yang kedua dalam ayat 

22 ini jauh lebih dalam. Ketika Petrus mengatakan “hendaklah kamu saling mengasihi 

dengan segenap hatimu, kata yang dipakai di sini adalah “agapasate”. Kata tersebut berasal 

dari kata  dasar agapao/agape, yakni kasih tanpa syarat, kasih Allah. Artinya standar kasih 

yang harus dimiliki oleh orang Kristen untuk mengasihi sesamanya adalah kasih Allah, kasih 

tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi tanpa berharap kembali, kasih 

tanpa batas. Sebagaimana Allah mengasihi manusia sehingga Ia rela datang ke dunia 

walaupun Ia harus menderita, orang Kristen pun mesti mau mengasihi saudaranya walaupun 

ia ada dalam kesulitan akibat penganiayaan, fitnah dan pengucilan.  
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Pesan Petrus memang bersifat internal, dipertuntukan bagi orang Kristen, tetapi bukan 

berarti ia mengajarkan sebuah eksklusivisme. Petrus hendak mendidik jemaat agar walau pun 

menderita, mereka mesti membangun solidaritas dan bela rasa di antara mereka, saling 

mengasihi sebagai saudara bahkan dengan standar kasih Allah. Dalam lingkup internal inilah 

orang kristen berlatih bagaimana berbela rasa, bersolider, mengasihi, sehingga pada akhirnya 

mereka akan mampu untuk mengasihi orang lain bahkan musuh sekali pun.  

Mengapa tuntutan ini diberikan kepada jemaat Kristen yang sedang menderita? 

Karena mereka adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Mereka 

telah menerima kebenaran di dalam Kristus, bahwa Allah mengasihi mereka dan 

menyelamatkan mereka. Allah menerima mereka dan menjadikan mereka anak-anak-Nya. 

Maka kasih Kristus yang sudah mereka nikmati, mesti menggerakkan mereka untuk 

menerima orang lain dan mengasihinya. Kebenaran Firman Allah mengajari tentang kasih 

Allah, dan menuntut mereka untuk menghidupinya melalui laku hidup yang mau menerima 

dan mengasihi orang lain. Kebenaran firman itu diajarkan langsung oleh Yesus sebagaimana 

dalam injil: “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 

mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling 

mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, 

yaitu jikalau kamu saling mengasihi (Yoh.13:34-35)”.  

Hidup dalam kasih persaudaraan itulah yang dikehendaki Kristus di antara anak-anak 

manusia sehingga ada sukacita di dunia dan nama Tuhan dimuliakan di surga (bnd. Luk. 

2:14). Dan memang itulah tujuan kedatangan Kristus di dunia. Dan Ia sendiri memberi 

teladan bagaimana mengasihi, berbela rasa, dan menyelamatkan manusia dari 

penderitaannya. Dengan demikian, sudah sepatutnya orang Kristen hidup dalam persaudaraan 

dengan semua orang dengan penuh kasih walaupun mungkin sedang menderita. Petrus 

mengatakan: hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan 

janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi 

sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk 

menjadi berkat (1 Petrus 3:8-9). 

Penutup 

Hari ini, natal dirayakan di seluruh dunia. Semua orang dapat merayakan natal. 

Mereka ikut berlibur, bertukar kado, berpesta pora, makan yang enak, bersalam-salaman, 

menyampaikan ucapan salam damai natal, sebagai bagian dari perayaan natal. Semua 
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seremoni itu tidak salah, namun tanpa faedah bila tidak ditindaklanjuti dengan praktek hidup 

yang meneladani Kristus. Bacaan hari ini mengedukasi kita beberapa hal. Pertama, Kristus 

yang kita imani sebagai Tuhan yang lahir ke dunia itu adalah Allah maha kasih, yang 

menerima kita apa adanya, mengasihi kita dan menjadikan kita umat kesayangan-Nya 

walaupun sesungguhnya kita tidak layak. Oleh karena itu, kita yang telah menikmati kasih-

Nya, hendaklah kita mau mengasihi orang lain dan menerimanya sebagai saudara di dalam 

Tuhan.  

Kedua, kasih kita harus menjangkau semua orang. Pertama-tama merangkul orang-

orang dekat, saudara, sahabat, teman, sesama orang beriman, lalu orang lain/asing, bahkan 

musuh sekali pun. Pesan Petrus bersifat internal, saling mengasihi sebagai saudara diantara 

orang-orang percaya, bukan untuk membangun eksklusivisme. Tetapi dengan berlatih 

mengasihi di dalam komunitas, mereka akan mampu mengasihi orang lain bahkan musuh 

sekali pun. Dewasa ini, medsos digital memberi kemudahan untuk berkomunikasi dengan 

orang di mana pun. Bersamaan dengan itu, kadang-kadang kita lebih akrab dengan orang-

orang yang bahkan mungkin belum pernah kita temui. Belum ada sumbangan apa pun dari 

mereka untuk hidup kita, karya kita, dan kesuksesan kita. Tetapi kita mudah memberi 

perhatian pada orang-orang asing itu melalui komentar-komentar di medsos digital, 

mengapresiasi keberhasilan mereka, dan bahkan rela menolong kesulitan mereka. Itu baik, 

sesuai kehendak Tuhan juga.  

Namun menjadi masalah, apabila orang-orang seisi rumah, sanak saudara, sabahat dan 

rekan kerja, orang-orang se-lembaga, yang sebenarnya banyak membantu kita, bahkan 

menjadi “tulang punggung” kehidupan dan keberhasilan kita, tetapi kita abaikan, tak pernah 

kita beri perhatian apa lagi apresiasi. Petrus menegaskan, kasih persaudaraan harus tulus 

ikhlas, sungguh-sungguh, dan dengan segenap hati. Kasih yang tulus, jujur, dan sungguh-

sungguh harus mampu menjangkau pihak luar, justru karena terlatih kesungguhannya dari 

dalam, dengan orang-orang dekat. Maka kasih itu juga mengandung unsur keadilan 

sebagaimana dikatakan Filsuf Perancis Emanuel Levinas, yaitu mampu menjangkau “orang-

orang jauh”, tetapi juga tidak mengabaikan “orang-orang dekat”. Kasih Kristus harus 

menggerakan kita untuk berlaku adil juga.  

Ketiga, karena kasih itu juga menjangkau “orang asing” bahkan musuh, maka 

mengasihi juga berarti menerima perbedaan. Kalau orang-orang kafir di masa itu memusuhi 

kelompok minoritas Kristen yang berbeda dari mereka, maka orang Kristen diminta untuk 
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menjadikan siapapun sebagai saudaranya dan mengasihinya dengan segenap hati. Seringkali 

kita tidak siap menghadapi perbedaan pendapat, pandangan, keyakinan, kebudayaan, 

sehingga kita mudah memusuhi mereka yang tidak sejalan/sama dengan kita. Merayakan 

natal, berarti belajar mengasihi yang lain, asing, yang berbeda pandangan dan latar belakang 

sebagaimana Allah menerima kita apa adanya. Kasih Kristus bukan hanya menggerakan, 

tetapi juga memampukan kita untuk mengasihi siapapun dengan segala latar belakang 

perbedaan dan pandangannya. 

Keempat, dalam era pandemi Covid-19 dan pasca-Seroja ini, di kanan kiri kita ada 

banyak orang menderita. Bahkan mungkin kita termasuk yang menderita karena berbagai 

pergumulan. Namun belajar dari jemaat-jemaat mula-mula, kasih Kristus yang sudah kita 

nikmati, mestinya mendorong kita untuk berbela rasa dengan sesama yang menderita. 

Tetangga-tetangga yang berkekurangan, janda, duda, yatim-piatu, orang-orang susah, 

harusnya menjadi sasaran perhatian dan cinta kasih kita. Kita membuka hati, merasakan 

penderitaan mereka, dan membantu mereka. Selamat merayakan natal, selamat mengasihi 

dengan kasih Kristus, bukan hanya hari ini, tetapi juga besok, lusa, dan seterusnya, karena 

kasih mau kita jadikan sebagai sebuah praktek hidup sehari-hari. Tuhan memampukan kita. 

(GM) 
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Bahan Khotbah Syukur Natal, Minggu 26 Desember 2021 

 

Bacaan Alkitab :  Lukas 2:21-40 

Tema    : Ketaatan Membawa Pengenalan Yang Benar Kepada Tuhan 

Pendahuluan  

Tiap orang dapat memiliki motivasi untuk menaati sesuatu. Namun motivasi yang 

benar bukanlah pada materi sebab uang tidak bisa dipakai untuk membeli sebuah ketaatan. 

Ketaatan bertujuan menuntun manusia kepada kebenaran dan itu harus selalu dikembangkan 

menjadi kebiasaan 

Penjelasan TeksPengkho 

Ay. 21-24 

Umur delapan hari dan Yesus disunat: Sunat adalah syarat memenuhi hukum Taurat. 

Sebagai orang Yahudi yang taat, Yusuf menjalankan ketentuan tersebut karena Allah 

memerintahkan sunat sebagai tanda menjadi bagian dari keturunan Abraham. Disunat pada 

usia delapan hari merupakan tradisi orang Yahudi dan sebagai bentuk ketaatan kepada hukum 

Allah sekaligus tanda bahwa anak itu dipersembahkan untuk Tuhan. Yesus merupakan nama 

yang diberikan oleh malaikat. Nama itu adalah bentuk Yunani dari nama Yosua yang berarti 

Tuhan memberi keselamatan. Ketaatan Yusuf memberi nama sesuai pemberian malaikat 

menunjuk pada sikap Yusuf yang menerima Yesus sebagai anaknya sendiri. 

Dalam tradisi Yahudi, seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki harus melakukan upacara 

pentahiran. Selama 7 hari ia berstatus “najis” hingga hari ke delapan ia akan datang ke 

upacara pentahiran sekaligus melakukan upacara penyunatan untuk bayinya. Persembahan 

yang dibawa berupa sepasang burung tekukur dan dua ekor burung merpati. Persembahan itu 

menggambarkan status sosial mereka.  Jika dibandingkan dengan kitab Imamat 12:8 maka 

dapat dikatakan bahwa persembahan seperti yang dibawa oleh Yusuf dan Maria menunjukan 

mereka berasal dari keluarga tidak mampu. 

Ay. 25-35  

Simeon adalah seorang yang saleh. Namanya tidak disebutkan sebagai imam atau nabi 

namun penulis injil Lukas menyebutnya sebagai orang yang benar dan saleh. Menurut 
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beberapa penafsir, kata benar menggambarkan kehidupan Simeon yang mempunyai relasi 

sosial yang baik dengan sesamanya. Sedangkan kata saleh menunjuk pada ketaatan dan 

kualitas hidup spiritualnya. Simeon hidup dalam zaman di mana bangsa Israel berada di 

bawah tekanan bangsa lain. Karenanya mereka berharap akan datangnya seorang mesias. 

Namun pengharapan itu terbagi dalam dua kelompok yakni mereka yang tergabung dalam 

mayoritas orang-orang yang memandang mesias sebagai seorang tokoh politik dan akan 

membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Sebaliknya Simeon tergabung dalam 

kelompok minoritas yang melihat peran mesias sebagai yang datang untuk menghapus dosa 

dunia.  

Perjumpaan dengan Yesus diterima oleh Simeon sebagai jawaban dari apa yang dijanjikan 

oleh Roh Kudus kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat mesias, yaitu Dia 

yang diurapi Tuhan. Simeon melihat bahwa mesias yang dinantikannya hadir dalam diri 

Yesus.  

Ay. 36-38  

Hana adalah seorang nabi perempuan. Sebuah jabatan yang langka pada masanya 

karena sebagian besar jabatan nabi diperankan oleh laki-laki. Namun nama Hana menjadi 

perhatian penulis injil Lukas karena memiliki beberapa riwayat kehidupan yang menarik 

misalnya, ketekunannya menanti kedatangan Kristus, kesediaannya tetap menjanda selama 

bertahun-tahun dan menggantikannya dengan pengabdian diri kepada Tuhan. Hana juga 

selalu berada di dalam Bait Allah dan menjadikan berpuasa dan berdoa sebagai bagian 

hidupnya. 

Ay. 39-41  

Yesus bertumbuh dalam pengasuhan kedua orang tuanya yang taat. Hal itu memberi 

ruang Ia bertumbuh secara fisik dan dipenuhi hikmat dan kasih karunia Allah.  

Pesan Teks  

1. Yusuf dan Maria sebagai teladan dalam ketaatan. Sebagai orang tua yang taat Yusuf 

dan Maria menjalankan apa yang diperintah Malaikat. Ketaatan ini menunjukan 

bahwa mereka mengenal dengan baik apa yang menjadi ketentuan sesuai hukum 

Tuhan. Ukuran ketaatan tidak dilihat dari besarnya kemampuan seseorang membawa 

korban namun pada kesediaan memberi diri mengikuti apa yang Tuhan kehendaki.  
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2. Setia menunggu janji Tuhan. Simeon dan Hana mengajarkan pada manusia bahwa 

janji Tuhan itu ya dan amin. Mereka menjalaninya dalam kebenaran dan kesalehan 

yang mengandaikan penantian pada janji Allah itu diisi dengan sikap yang benar 

dalam relasi dengan sesama dan juga dalam hubungan yang intim dengan Tuhan.  

3. Yesus adalah Mesias. Kesaksian Simeon dan Hana tentang Yesus menjadi bukti 

bahwa apa yang mereka impikan tentang pemimpin yang diurapi tergenapi dalam diri 

Yesus. Pengenalan pada sosok bayi Yesus membawa kelepasan bagi Simeon dan 

Hana sekaligus menjadi tanda ke-Mesias-an Yesus. 

Aplikasi  

1. Ketaatan adalah teladan. Orang tua harus menjadi teladan dalam menaati kehendak 

Tuhan. Sikap orang tua haruslah menjadi model dalam rumah untuk ditiru oleh 

anggota keluarga. Tampilan ketaatan ayah dan ibu setiap hari menjadi gambaran sikap 

anak-anak baik di rumah maupun di luar rumah. Dalam konteks pandemic Covid-19, 

ketaatan menjalankan protokol kesehatan akan sangat menolong ketika itu telah 

menjadi sebuah kebiasaan di tiap rumah tangga. 

2. Tanggung jawab yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi dan informasi memberi 

peringatan kepada orang tua bahwa tantangan mendidik anak menjadi lebih kompleks. 

Sebagaimana Yusuf dan Maria dahulu menyerahkan Yesus kepada Tuhan, 

demikianlah seharusnya semua orang-tua menyerahkan anak mereka (dibaptiskan) 

dengan tulus hati, kepada Tuhan. Penyerahan ini mesti diikuti dengan tanggung jawab 

yang berkelanjutan (pelayanan anak dan remaja) hingga seorang anak dapat 

memahami setiap keputusan yang diambilnya (katekisasi hingga menjadi anggota 

sidi)  

3. Pengenalan pada kasih Kristus. Orang tua yang mentaati Firman Tuhan akan 

memberikan contoh dan teladan. Hal ini membuat anggota keluarga belajar untuk 

mengasihi sesama dan alam ciptaan-Nya seperti kasih Kristus yang dialaminya dalam 

keluarga.  Kesediaan orang tua mengajakan kasih Kristus akan menolong anak-anak 

dalam berelasi sebagai bagian persekutuan orang percaya maupun dalam masyarakat.  

Penutup  

Ketaatan melahirkan sikap yang benar dalam mengenal kehendak Tuhan. Nilai-nilai Injil 

yang ditaati akan menjadi perisai iman keluarga. (YW) 
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Bahan Khotbah Syukur Akhir Tahun, 31 Desember 2021 

Bacaan Alkitab : Pengkhotbah 3:1-15 

Tema    : Tuhan Ada Di Setiap Musim Kehidupan 

 

Pendahuluan 

Manusia dan seluruh alam semesta ada dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, 

semuanya terikat oleh waktu. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan yang dialami 

manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Karena terikat oleh waktu, manusia dan ciptaan lainnya 

disebut makhluk temporer, yaitu makhluk yang keberadaannya bersifat sementara. Seluruh 

pengalaman manusia bahkan hidupnya dibatasi oleh waktu. Ada nenek moyang kita yang 

pernah hidup di masa lalu, kita hidup di masa kini, dan besok-lusa mungkin ada generasi lain 

yang hidup. Pengalaman kita pun variatif: kadang senang, kadang sedih. Kadang optimis, 

kadang pesimis. Kadang berpengharapan, kadang putus asa. Pengkhotbah meringkas 

pengalaman keterbatasan manusia dan alam semesta itu dalam sebuah pernyataan: untuk 

segala sesuatu ada waktunya. 

Penjelasan Teks 

Kitab Pengkhotbah dikenal dengan nama ecclesiastes (pengkhotbah di dalam jemaat). Di 

dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut “Qohelet”. Kitab ini termasuk sastera hikmat. Penulis 

kitab ini tentu bukan Salomo, anak Daud sebagaimana diindikasikan dalam pasal 1:1. Sebab 

kitab ini diperkirakan ditulis sesudah masa pembuangan di Babel. Penulis menyamakan diri 

dengan raja Salomo, sebab menurut 1 Raja-Raja 2, 4, 10, Salomo adalah raja yang bijaksana 

dan penyair beberapa amsal.  

Tema utama kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan, bahwa segala sesuatu di dunia ini 

sia-sia saja. Kata sia-sia berasal dari bahasa Ibrani Hebel, yang dapat berarti sesuatu yang 

tidak substansial, sementara, tidak menguntungkan. Artinya segala sesuatu di dunia ini adalah 

palsu dan sepenuhnya sia-sia, tidak abadi, cepat berlalu dan sama saja dengan tidak ada. 

Kesadaran eksistensi manusia, dan semua usahanya untuk menyelesaikan sesuatu, berakhir 

seperti hembusan nafas belaka. Oleh karena itu, manusia pun bukanlah tuan atas kehidupan 

maupun kematian. Manusia dapat menemukan ketenangan hanya dalam penerimaannya 

terhadap kondisi-kondisi yang tak dapat diubah dari eksistensinya.  
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Dalam terang kebijaksanaan etis itulah misteri waktu yang indah sebagaimana 

dimaksudkan Pengkhotbah akan dipahami. Pengkhotbah memulai dengan tesis: untuk segala 

sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ayat ini 

mengandaikan kemahakuasaan Tuhan atas waktu dan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam waktu. Dengan kata lain, Pengkhotbah hendak menegaskan bahwa segala sesuatu di 

dunia ini terikat oleh waktu, dibatasi oleh waktu, bersifat sementara, tidak selamanya ada. 

Sebaliknya, Allah adalah maha kuasa, tidak terikat atau dibatasi oleh waktu.  

Itulah sebabnya semua peristiwa di bawah kolong langit ini punya momennya, 

waktunya, masanya. Suatu peristiwa terjadi di suatu waktu, dan nanti digantikan oleh 

peristiwa yang lain. Pengkhotbah menghadirkan empat belas antitesis, yang diutarakan dalam 

ayat 2-8, yang adalah skema Allah atas segala sesuatu. Empat belas peristiwa itu 

bertentangan, dan saling meniadakan. Artinya ketika yang satu ada, yang lain lenyap. Di 

suatu waktu seseorang dilahirkan, dan suatu waktu yang lain ia akan meninggal. Di suatu 

masa seseorang bercocok tanam, dan nantinya ada waktu lain untuk menuai apa yang 

ditanam. Ada momen di mana seseorang menangis karena sedih, tetapi ada saatnya ia tertawa 

gembira karena merasa bersukacita. Ada kesempatan untuk mencari, dan ada waktunya untuk 

melepaskan, bahkan mengalami kerugian. Semua pengalaman itu, datang silih berganti 

menghampiri hidup manusia.  

Apa makna paradoks peristiwa-peristiwa yang diuraikan ini?  

Pertama, bahwa dalam perputaran pengalaman manusia yang berlangsung terus-menerus, 

setiap peristiwa terjadi pada waktu yang tepat. Segala sesuatu datang dan pergi, ada dan 

kemudian tidak ada sesuai waktunya. Allah berkuasa di atas semua hal dan segala peristiwa. 

Allah berdaulat atas segala sesuatu, bahkan Ia yang membuat segala sesuatu indah pada 

waktunya (ay.10).  

Kedua, bahwa setiap peristiwa berlangsung dalam skema Allah, maka usaha manusia untuk 

membuat sesuatu sesuai keinginannya tidak akan berhasil atau sia-sia (ay.9). Apakah ini 

berarti manusia boleh apatis terhadap kehidupan dan usahanya? Tentu tidak. Justru 

sebaliknya, manusia belajar untuk menghormati Allah dan menerima segala pemberian Allah. 

Ketiga, segala ambisi manusia, hawa nafsunya, kerja kerasnya, harus ditundukkan di hadapan 

Allah, karena semuanya sia-sia, sementara, dan akan berakhir. Sebagaimana dikatakan ayat 

9-10, “apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih lelah? Aku telah 

melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan 
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dirinya” Pengkhotbah melihat bahwa segala usaha dan kerja keras manusia tidak lebih dari 

cara Allah untuk membuat mereka berjerih lelah, karena toh pada akhirnya semua hasilnya 

belum tentu dinikmati, atau hanya dinikmati sementara, karena manusia akan mati dan tidak 

lagi menikmatinya. Oleh karena itu, ambisi untuk berkuasa, atau mengumpulkan banyak 

harta, perlu dikendalikan agar manusia tidak berlebihan.  

Keempat, bahwa manusia tidak dapat menyelami Allah, dan oleh karena itu, manusia mesti 

menerima seluruh kenyataan hidupnya dan berusaha menikmatinya sebagai pemberian Allah 

(ay. 12-14).  

Kelima, bahwa karena hanya Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan, dan bahwa Dia 

adalah Allah yang kekal, yang berkarya menetapkan segala sesuatu, maka manusia mesti 

takut akan Dia (14-15). Takut akan Tuhan berarti menghormati Dia, tunduk pada-Nya, dan 

menuruti segala ketetapan Allah. Takut akan Tuhan berarti tidak memberontak melawan 

perintah-perintah Allah, dan hidup sesuka hati. Sebab kita sadar bahwa hidup ini milik Allah. 

Maka segala sesuatu yang ditentukan Allah bagi kita, mesti diterima dan dijalani dengan hati 

yang terbuka. Dialah Allah yang maha kuasa dan kekal, dan kitalah ciptaan-Nya yang hidup 

sejauh masih ada hembusan nafas.  

Penutup  

Hari ini kita berada di penghujung tahun 2021. Selama 365 hari telah kita lalui. Bisa 

saja 14 pengalaman manusiawi yang dikatakan Pengkhotbah pernah menjadi bagian dari 

hidup kita sepanjang tahun ini. Pengalaman kita mungkin bukan hanya empat belas antitesis 

yang diungkapkan Pengkhotbah, tetapi lebih dari itu. Ada yang mengalami kelahiran. Ada 

yang mengalami kehilangan orang terkasih. Ada yang pernah menangis, ada yang pernah 

tertawa, ada yang pernah terluka, ada yang pernah sembuh, ada yang pernah berhasil, ada 

yang gagal, ada yang pernah kenyang, ada yang pernah lapar. Mungkin kita pernah berkuasa, 

dan ada saatnya kita berhenti. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita pensiun. dst. Apapun 

itu, kalau kita masih ada hingga kini, itu bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Ia setia 

melindungi dan memelihara kita. 

Tema kita, Allah ada di setiap musim kehidupan. Ia ada bersama kita ketika kita sehat 

maupun sakit, ketika kenyang maupun lapar, ketika memperoleh maupun kehilangan, ketika 

berkarya maupun tidak. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur 

kepada-Nya, dan jangan takut untuk memasuki tahun 2022. Sebab penyertaan Allah bukan 
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hanya mencakup kemarin dan hari ini, tapi juga besok dan seterusnya. Ia adalah Allah 

Imanuel, Allah yang senantiasa menyertai dan melindungi kita sepanjang hidup. (GM) 
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Bahan Khotbah Syukur Tahun Baru, 1 Januari 2022 

Bacaan Alkitab  : Yosua 1:1-9 

Tema    : Teguhkan Hati, Tuhan Bersamamu! 

 

Pengantar 

Yosua adalah teman dekat (pendamping) Musa sepanjang pengembaraan dari Mesir 

menuju Kanaan. Nama Yosua (Ibr: Yeshua) sendiri berarti “Tuhan menyelamatkan atau 

Tuhan adalah keselamatan. Ia termasuk tokoh ulet dan penuh hikmat. Dalam bahasa Yunani, 

Yosua disebut “Yesus”, yakni anak Allah yang menjadi Juruselamat dunia, yang kelahiran-

Nya baru saja kita rayakan). Bacaan kita Yosua 1:1-9 (ada baiknya kita memperhatikan 

sampai ayat 18) menggambarkan bahwa setelah Musa meninggal, Yosua dipanggil Tuhan 

untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tugas Yosua 

adalah memimpin umat menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Kanaan 

memang telah dijanjikan Tuhan kepada Israel sejak Abraham. Allah pun tetap setia untuk 

menepati janji-Nya. Namun untuk memasuki dan memiliki tanah perjanjian tersebut Israel 

harus berjuang. Mereka tidak bisa seenaknya memasuki tanah yang dikabarkan penuh dengan 

susu dan madu itu. Mengapa? Karena ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Baik 

tantangan dari luar (eksternal), maupun tantangan dari dalam umat Israel sendiri (internal).  

Hari ini kita diijinkan Tuhan untuk memasuki Tahun Baru, tahun 2022, setelah tadi 

malam kita menyeberangi tahun 2021. Kita memang belum tahu apa-apa tentang tahun 2022, 

karena kita belum pernah melewatinya. Meskipun demikian, kita harus menyeberanginya 

dengan harapan memasuki tahun 2023 nanti. Di awal tahun ini beberapa pokok refleksi dari 

pengalaman Yosua dan umat Israel, akan kita renungkan bersama antara lain: 

1. Segala sesuatu pasti berubah/berganti, namun kesetiaan Tuhan itu tetap  

Sebenarnya Musa adalah seorang pemimpin yang sungguh dipercayai oleh Tuhan. Ia 

dipilih dan diutus dalam kuasa penyertaan Tuhan untuk membawa umat Israel dari Mesir 

menuju Kanaan. Ia bukan sembarang pemimpin. Namun ia tetap manusia yang fana, yang 

terbatas. Kini ia sudah tiada. Ia diganti oleh Yosua. Kepemimpinan umat berganti, namun 

kesetiaan Tuhan tetap, tidak berubah. Justru pergantian pemimpin ini menunjukkan kesetiaan 

Allah bagi umat-Nya. Janji Allah untuk memberikan tanah Kanaan tidak berubah. Kanaan 

tetap harus ditempati oleh umat Israel. Maka harus ada seorang pemimpin baru yang 
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menggantikan Musa. Bahkan, kesetiaan Allah kepada Musa dan umatNya pun tetap berlaku 

bagi Yosua. Jika demikian, tahun boleh berganti (dari 2021 ke 2022). Mungkin 

pemimpin/pendeta pun berganti karena ada yang mutasi, pensiun, dst. Situasi tahun ini pun 

pasti berbeda dengan tahun lalu. Tetapi kepercayaaan kepada Allah yang tidak berubah terus 

bertumbuh. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak 

berakhir di tahun 2021 yang lalu. Tahun 2022 pun pasti kita lalui dalam kesetiaan Tuhan 

yang sama.  

2. Syarat-syarat untuk meraih keberhasilan dan keberuntungan  

Dalam perjuangan menyeberangi sungai Yordan itu, Yosua dan umat harus 

memperhatikan beberapa hal:  

Pertama, Kuatkan dan teguhkan hati artinya tidak boleh cepat putus asah. Sebab hal itu hanya 

akan melemahkan perjuangan. Mereka juga diminta untuk jangan kecut dan tawar hati artinya 

jangan hilang harapan meskipun ada badai yang mengancam. Bertindak hati-hati tidak 

gegabah, atau sembrono.  

Kedua, Berpegang teguh pada seluruh hukum Tuhan bukan kehendak sendiri jangan dan 

sesuka hati. Firman itu mesti direnungkan siang malam dengan membaca dan memahaminya 

agar Firman bicara kepada diri sendiri dan mengarahkan untuk memperbaiki hidup. Hal ini 

penting karena hidup kita harus diarahkan oleh Firman Tuhan, bukan sebaliknya “memaksa” 

Firman Tuhan untuk membenarkan perilaku hidup yang salah. Firman Tuhan juga harus 

disaksikan kepada orang lain, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat luas.  

Dalam menjalani hidup di tanah perjanjian, umat Israel bersama pemimpin mereka, mereka 

diminta untuk memegang komitmen. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Meskipun 

ada jalan lain lebih menarik, ada jalan pintas, lebih gampang, lebih mudah, tapi jangan pernah 

tergiur untuk mengikutinya. Sebab, jalan pintas, sekalipun mungkin menyenangkan, namun 

belum tentu menjamin umat masuk tanah perjanjian. 

Ketiga, saling mendengar antara pemimpin dan umat. Yosua mendapat perintah dari Allah 

dan menyampaikan kepada umat. Perintah itu harus didengar dan ditaati oleh umat. Jika 

tidak, mereka tidak akan menikmati rencana Tuhan yang indah bagi mereka.  

Keempat, Bekerja keras menyiapkan bekal untuk memenuhi kebutuhan. Umat Allah tidak 

boleh harap gampang. Mereka harus bekerja keras mempersiapkan bekal. Namun dalam 

bekerja keras tersebut, jangan menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Jangan “nekad jalan 

pintas” hanya untuk mendapatkan bekal. Jangan gara-gara asik menyiapkan bekal, lalu lupa 
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beribadah kepada Allah yang memberi bekal tersebut. Dengan kata lain, jangan sibuk urus 

berkat, lalu lupa Sumber Berkat itu sendiri, yakni Allah. 

Kelima, ciptakan dan pertahankan situasi aman/nyaman. Kita baru menikmati hidup secara 

baik, jika semua berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan layak dihuni. Karena itu, 

semua anggota kelompok bertangungjawab untuk hal ini. Ini bukan tugas 1 atau 2 orang. Juga 

bukan tanggungjawab seorang pemimpin. Ini tugas semua penghuni rumah. Ini 

tanggungjawab semua penghuni kampung. Ini tanggungjawab kita semua, yang sedang 

berarak-arakan menuju tanah terjanji. Ini tugas kita semua yang telah memasuki dan 

menjalani tahun 2022 ini. 

Keenam, saling menolong/memperhatikan. (Sebagai satu rombongan siarah, Israel harus 

saling memperhatikan. Mereka harus memiliki sikap “senasib-sepenanggungan”. Dengan 

demikian, mereka tidak saling meninggalkan, melainkan saling memperhatikan, saling 

menopang dalam suka-duka hidup sepanjang ziarah iman ini.  

3. Adanya komitmen bersama dari umat untuk mendukung serta mendoakan pemimpin 

mereka  

Keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan bersama juga tidak terlepas dari 

komitmen antara yang memimpin dan yang dipimpin untuk saling mendukung satu dengan 

yang lain. Menarik, bahwa setelah Yosua menyampaikan kepada umat apa yang harus 

diperhatikan, maka secara kompak umat berkata” Segala yang kau perintahkan kepada kami 

akan kami lakukan. Ke mana pun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Kami akan 

mendengarkan perintahmu seperti kami mendengarkan Musa” Di samping komitmen umat 

untuk mendukung Yosua selaku pemimpin, mereka juga dengan tulus mendoakannya. Hal ini 

terungkap dalam kalimat “hanya, Tuhan Allahmu, kiranya menyertai engkau seperti Ia 

menyertai Musa. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu”. Bahkan umat juga menyadari, 

bahwa setiap orang yang tidak mengikuti perintah dan hukum yang berlaku, pasti dihukum.  

Langkah kita terasa berat dan hampir-hampir tidak bisa melangkah secara baik karena banyak 

energi yang kita gunakan untuk memperbaiki konflik internal yang sering terjadi antara 

pemimpin dan yang dipimpin, misalnya: majelis/pendeta vs jemaat, majelis vs majelis, jemaat 

vs jemaat, suami vs istri, orang tua vs anak, dst. Akibatnya, tujuan sulit dicapai karena kita 

kehabisan energi di tengah jalan untuk semua urusan ini. Sebaliknya, langkah kita semakin 

terasa ringan dan tujuanpun cepat digapai, jika orang-orang seperjalanan memiliki komitmen 

untuk saling mendukung di sepanjang jalan. Orang-orang seperjalanan harus saling 

membangun, bukan malah saling menggigit dan saling menjatuhkan.  
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Di samping itu, umat juga sadar bahwa sehebat apapun seorang pemimpin, dia tidak 

bisa berbuat apa-apa jika tidak dipimpin oleh Allah. Hal ini mengingatkan kita dalam gereja, 

agar janganlah jemaat hanya menuntut agar pemimpin, pendeta, penatua, diaken, dan para 

pelaku pelayanan lainnya melayani dengan baik dan maksimal, melainkan kita juga patut 

mendoakan mereka. Sebab, hanya dengan saling mendoakan, rancangan Allah yang penuh 

dengan damai sejahtera itu nyata dalam hidup kita bersama. Pada saat yang sama, semua 

yang dipercayakan sebagai pemimpin juga harus menyadari, bahwa mereka baru bisa 

memimpin dengan baik, jika memohon pimpinan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan 

sendiri. Bersamaan dengan itu, setiap orang, baik pemimpin maupun yang dipimpin harus 

menyadari bahwa jika kita tidak mendengar/tidak hidup menurut perintah/hukum yang 

berlaku, maka pasti dihukum. Karena itu, supaya terhindar dari hukuman, dan supaya 

merasakan keberhasilan dan keberuntungan dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2022 ini, 

maka baiklah sejak langkah pertama di hari pertama ini, setiap kita berkomitmen untuk hidup 

menurut perintah/hukum Allah, bukan menurut kemauan/kesukaan hati sendiri.  

Penutup  

Dalam memasuki dan menjalani tahun rahmat Allah 2022 ini, alangkah baik dan 

indahnya, jika kita memperhatikan sejumlah prinsip iman yang disyaratkan Tuhan kepada 

Yosua dan umat Israel ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan. Sebab, hanya dengan 

demikianlah, perjalanan kita berhasil dan hidup kita beruntung, seperti yang dialami oleh 

umat Israel. Jadi, prinsip-prinsip di atas adalah syarat untuk berhasil dan beruntung dalam 

perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Bahkan semua syarat di atas yang akan menolong 

kita, bukan saja dapat melewati ziarah iman di tahun 2022 ini dengan baik, tetapi yang 

terpenting dan terutama ialah dapat memasuki dan mendiami tanah terjanji di seberang sana, 

Kanaan….. Itulah Sorga yang penuh Damai bagi kita.  

Selamat melangkah di tahun 2022 ini dengan penuh harapan. Percayalah, Tuhan 

Tetap Terlibat Dalam Setiap Langkah Juang dan Tahapan Hidup Kita di Tahun Baru ini. 

Karena itu, marilah melangkah dengah hati yang teguh, percayalah, Tuhan bersamamu. (YA)      
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Ragam Bahasa Selamat Hari Natal 

Belanda  : Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! atau Zalig Kerstfeest 

Hindi   : Shub Naya Baras  

Ibrani   : Mo’adim Lesimkha. Chena tova  

Inggris   : Merry Christmas 

Indonesia   : Selamat Hari Natal  

Italia   : Buone Feste Natalizie  

Jepang   : Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto  

Jerman   : Froehliche Weihnachten  

Korea   : Sung Tan Chuk Ha 

Latin   : Natale hilare et Annum Faustum 

Mandarin  : Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan  

Mexico  : Feliz Navidad  

Portugis  : Feliz Natal  

Perancis   : Joyeux Noel  

Yunani   : Kala Christouyenna  

Sabu : Helama mengallu dhara pa lodho metana Ana Deo, do dadakka ma 

wie helama tona ie tu hari-hari ihi rai wawa  

Rote  : Sodamolek Nai Lamatuak Fai Bobonggin Neni Masodak Neu Ita 

Basanggan/ Sodak Fai Natal 

Timor : Ao Mina Ao Leko Anbi Neno 'Naek Nahonis Usif Yesus 

Etnis Kamang (Alor) :  Kang’na Bongpaisen Gatofane 

Silahkan Menambahkan ucapan selamat Natal dalam bahasa lainnya yang diketahui. 

Refeksi :Perbedaan adalah kekayaan. Ketika pesan perdamaian dan kasih 

persaudaraan yang disebarkan, apapun bahasanya akan tetap 

terdengar indah. Apalagi jika disampaikan dengan tulus.  
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Kata Mutiara Tentang Natal 

1. Jika tidak ada cara sukacita untuk memberikan hadiah Natal, berikanlah cinta 

(Awanama) 

2. Usulan kado Natal: untuk musuhmu pengampunan, untuk lawanmu toleransi. Untuk 

sahabat, hatimu. Untuk pelanggan, pelayanan. Untuk semua, kemurahan. Untuk anak, 

teladan yang baik. Untuk dirimu sendiri, adalahpenghargaan. (Oren Arnold) 

3. Natal merangkum seluruh dunia ke dalam pelukannnya. Melintasi batas-batas benua. 

Menembusi kendala batas-batas budaya. Natal melumerkan perbedaan jarak. 

Menjembatani jurang-jurang budaya. Menghancurkan eksklusivisme denominasi. 

Sebab Natal adalah hadiah Allah bagi seluruh dunia dan segenap umat manusia. (Eka 

Darmaputra) 

4. Natal tidak tergantung pada bagaimana cara kita merayakannya, tetapi pada 

bagaimana kita menghayatinya. Yang penting isinya, bukan bentuknya. (Ayub Yahya) 

5. Natal adalah solidaritas Allah kepada manusia dan alam yang menderita (Pdt. Mery 

Kolimon) 

6. Peristiwa Natal membuat manusia menemukan jati dirinya sebagai gambar Allah 

(Pdt. Salmon Bees) 

7. Natal adalah moment sukacita bagi manusia karena diperkenankan untuk memulai 

sesuatu yang baru dalam hidup ini bersama Kristus. (Pdt Selvi Kalle) 

8. Natal jadi momentum refleksi diri untuk mengasihi dan berbuat baik kepada sesama 

untuk mengingat kasih dan kebaikan Allah dalam Kristus yang telah menebus dan 

menyelamatkan kita. (Pdt. Elisa Maplani)  

9. Natal yang kita rayakan di bulan Desember adalah moment di mana kita mensyukuri 

kasih Allah Imanuel bagi kita. Dan jika Natal adalah moment syukur atas kasih  

Allah, maka Natal harus terjadi setiap hari dalam hidup kita (Indri Louk)  

10. Natal ibarat perjalanan, di setiap langkah perjalanan itu kita menemukan suasana 

untuk berhenti sejenak dan berefleksi, bahwa di setiap langkah kita ada sejarah yang 

harus dimaknai. Sehingga setiap orang yang merayakan Natal akan senantiasa 

membenahi hidup, untuk melangkah dengan pasti ke depan. (Pdt. Evi Lewaherila) 

      Apa kata Saudara tentang Natal ? 


