TATA IBADAH BULAN BUDAYA & BAHASA
ETNIS ROTE
MINGGU, 21 MEI 2017
Dalam Liturgi: ‘Bermusik Bagi Allah’
(Mzmur 33 : 1 – 9)
ATRAKSI PEMBUKA


Gong Taebenu ……………

(masuk keluarga rote : Ayah, ibu dan anak berpakaian motif

Rote) ………..



Ayah ……………. Mama, ame bapa pung celana do
mengambil ……. Bapa berkata lagi) ……..

(mama hendak pergi

o iya bawa ju bapa pung ikat pinggang,

sepatu dengan kaos kaki ……..

(mama kembali membawa permintaan ayah) ………

(ayah mengambil celana dan menatap mama) ………….

Mama lu kerja apa sa ko lu

sonde bisa setrika ini celana ju ko


Ibu ……………. Bapa e, ko tinggal kastau ko beta setrika to. Itu sa ju
omong pake urat



Ayah …………. Lu tau sekarang jam berapa! Kapan lu setrika, kapan beta
pake. Ini nanti beta terlambat pi pesta. Lu ni memang perempuan
pemalas. Beta amati lu ni, sonde bisa urus ame ini anak ju. Lihat dia
pung badan kamomos. Beta tau begini beta sonde kawin deng lu



Ibu ………… Bapa jangan lebe-lebe e. lu tiap hari bajalan baru lu tuduh
beta macam-macam. Beta ni ju cape e. tiap hari beta bamasak, bacuci,
basapu, urus anak. Lu kira beta sonde cape ko



Ayah ……….. Kenapa lu bilang? Beta bajalan? Beta bajalan supaya kasih
ceke lu to. Satu kali lai beta tampar lu pung mulut baru tau.



Ibu ………..

(maju sambil mendekatkan pipi) ………

coba lu pukul! Lu berani sonto

beta, beta pung saudara dong datang dong kasih rata lu dengan
tanah. Sonde tau malu lu kawin gampang, dapat tanah gampang,
sekarang lu mau pukul beta e (Keduanya terus bertengkar) ……
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Anak ………. Ko Bapa deng mama kenapa lai ni. Su tua-tua ju sonde
bisa omong pelan-pelan ko? Beta pung telinga sakit



(masuk Opa) …………… Na basong dua kenapa



Ayah ………… E bapa, mari masok bapa, duduk disini sa bapa



Ibu ………… Pas sudah, bapa su datang te ini manusia mau pukul sang
beta. Dia mau kasih tunjuk dia pung jago



Opa ………… Sudah diam su. Basong sonde malu kalo batareak ke anak
kecil sa. Coba ada persoalan na basong omong bae-bae ko? Ingat ini
berumah tangga itu sama dengan kesatuan nada pada gong-gong
rote. Basong dua sebagai suami dan isteri kalo baribut karmana
basong pung rumah tangga bisa harmonis. Nanti basong pung anak
mau ikut teladan apa.



Ayah ……… Beta minta maaf bapa, tadi beta hanya emosi. Tau lai setan
apa su buat sampe katong baribut lagi ni. Tapi tadi bapa pung maksud
berumah tangga itu sama dengan kesatuan nada pada gong-gong
rote tu apa maksudnya bapa e?



Opa ………..

(bangun dan berjalan ke arah jemaat, cerita tentang gong diceritakan oleh Pdt.

Samuel Pandie)

Gong orang Rote disebut ‘Meko’. Jumlahnya ada 9 gong. Gong yang
besar itu namanya ‘Meko Ina’ (gong ibu). Meko Ina terbagi atas 3
Meko Ina Makamu (sulung), Meko Ina Tatae (tengah) dan Meko Ina
Laladan (bungsu). Lalu ada yang disebut Meko Nggasak/nggasa
(Ayah) terdiri atas 2 gong

Meko Nggasa Laing (Besar) dan Meko

Nggasa Daeng (Kecil). Dan ada 4 buah gong kecil yang disebut Meko
Ana (Ana). Meko Ana terdiri atas 4 gong : Meko Ana Leko (pertama),
Meko Ana Paiseli (Kedua), Meko Ana Laladan (Ketiga) dan Meko Ana
Do’o dea (Keempat). Kalau semua dimainkan akan tercipta bunyi gong
yang harmonis, ditambah bunyi La’bu (tambur). Seharusnya rumah
tanggamu seperti susunan gong-gong Rote. Rumah tanggamu harus
menciptakan kesatuan hati sehingga rumah tanggamu menjadi suatu
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musik dalam nada-nada yang memberi keindahan.
anaknya) ……….

(mendekati kedua

Sudah e, basong su dengar beta pung penjelasan, jadi

basong mau baribut na silahkan


Ayah ………… Sonde bapa, katong sonde baribut lai …… iya to ma
(Mendekati ibu dan memeluk)



Ibu ……….. Iya, sonde lagi bapa. Tadi hanya karena emosi sa bapa



Opa ……….. Na Bapa jalan su e.

(mendekati cucu) …….

Kalau cucu pung bapa

deng mama baribut na kastau e, ingat gong Rote


Anak ……….. Tenang sa Opa nanti beta kastau ……… da Opa

(mereka

semua meninggalkan panggung)



Bunyi Gong Rote ‘Teo Renda’ atau Hello Te’o Renda menggunakan
Sasandu …………..

DIALOG BUDAYA & ALKITAB
Penatua 1

: Bermusik Bagi Allah …………. Mai Takamina meko neu Lamatuak
Dengarlah nada gong berdentang
Menyentuh jiwa, mendamaikan hati
Sukacita berhembus dari sorga, bumi dipenuhi nada kebaikan
Bermusik bagi Allah ………… Mai Takamina meko neu Lamatuak

Haleluya pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan dengan ceracap
berdenting
Pujilah Tuhan dengan ceracap berdentang
Segala yang bernafas, pujilah Tuhan …..

(teriak gaya Rote) …………..

PROSESI IBADAH
Pemberita

: Hari ini, Tuhan mengutus hamba-Nya
Mengajak seluruh hidup kita memuliakan Tuhan
Dan irama kebaikan memancar bagi setiap pribadi
(Musik gong Rote/Tarian ‘Teo Renda’ mengantar Pelayan, dilanjutkan dengan
pemasangan simbol adat Rote seperti selendang atau Ti’i Langga, pelayan berjabatan
tangan dengan pendamping) ……….

……………. Gong Kreatif Rote ………..
Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam irama kebaikan
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Nyanyian

: KJ. 3 bait 1 ‘Kami Puji Dengan Riang’ bait 2 dalam terjemahan
Rote
Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar
Bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar
Kabut dosa dan derita, kebimbangan t’lah lenyap
Sumber suka yang abadi, b’ri sinarmu menyerap
…………………… (modulasi) …………………
Ita mai kio koa, Ama Mane Tua Lain
Ona buna hapu leledo, ami dalen mamhoko
Sala singo huku doki, hita bibi mopon so
Soda molek An fe hita, ledo susuek basa ta

VOTUM & SALAM
Pelayan

: Teguhkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan ……….

NYANYIAN BERBALASAN (‘Pertolonganku’)

Semua

:

(duduk)

AJAKAN KEBAIKAN BAGI SELURUH UMAT
(Masuk seorang membawa kelengkapan sadap tuak, memukul
alat jepit = kakabi, kaki’ik, mengasah pisau. Mana Sa’da = Sang
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Penyadap, mengasah pisau dan berkata ……………………….…
diikuti dengan nyanyian) ……….
Penyadap

: Au endi kakabi, dope no seseli’
Besak ia au seseli’ dope ia so
Au save basa haik
Au hule neu Manetualain
Lamatuak e, besak ia au sanga hoi tuak su’ oe na
Au hoi tehu au tai nu mesangga
Au hoi fo bae neu falu ina no ana mat
O tua’ o, titi fe o oe susue ma
O tua nggi’ ho sama leo ana feo molek
Fe ami ho su’ oe ma
(Memukul kakabi 3 x dan bernyanyi) …..

Penasehat 1 : Perhatikan wahai seluruh umat manusia
Dengarlah kisah sang penyadap
Pisau telah di asah, alat sadap telah dibersihkan
Kini ……. Nyanyian cinta dikumandangkan
O Si mayang panjang, si gadis khayalan ……. segeralah teteskan
nira
Sang penyadap tak menjanjikan harta sebagai imbalan
Dengarlah suara hatinya : teteskan nira, penuhilah haik
Ijinkan para balu dan yatim piatu dapat menikmatinya
Penyadap

: (Menyanyikan ‘Tuak O’)
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Penasehat 2 : Hai anak-anak di pertiwi Nusa Fua Funi
Nyanyian kita adalah nyanyian kasih
Nyanyian yang berbagi tanpa berharap imbalan
Musik kehidupan kita adalah musik tentang arti bersaudara
Tak ada nada yang dipetik demi kepuasan diri
Hendaklah seluruh kata, pikiran, ucapan, perjalanan hidup dan
tingkah laku
Memadahkan lagu nan indah
Dan memetik musik kehidupan yang merdu
Nyanyian

: ‘Kasih Pasti Lemah Lembut’ versi Termanu
Susuek, malole dedeana
Susuek, an hi fe ambon
Susuek, malole dale na
Susue susuema Lamtuak
Manoli neu ami ia, susuema Lamtuak
Manoli neu ami ia, ma sue ma lai ao
Manoli neu ami ia, susuema Lamtuak
Susuema manketuk basa ta’

PENGAKUAN DOSA & KOMITMEN HIDUP BARU
(Semua Pembaca yang bertugas bergilir di depan altar) ……….

Instrumen ‘Kasihanilah Aku Ya Allah’ ……………
Suara 1

: Kami mengakui segala keberadaan diri yang penuh dosa
Saat nada kehidupan penuh kemunafikan dan dosa
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Anak-anak bangsa saling menghujat
Menelanjangi diri dalam perbedaan
Meremehkan keberadaan identitas
Padahal kami adalah satu sebagai saudara
Ya Tuhan, ajarkan kami kasih-Mu
O Lamatuak, nonoli hai Ho susue ma
Solo

: (Menyanyikan Helo ratapan manusia dalam kejahatan)
Tolanongga, tolanongga, mamanene o
Manetualain nggae-nggae pilu e
Te hataholi natudu lanin deulakao o

Jemaat

: (Menyanyikan ‘Lamatuak e’)

Suara 2

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

Solo

: (Menyanyikan Helo ratapan manusia dalam kejahatan)
Mama bo’i nggae-nggae pilu e
Ana sale dalen neu ana bonggi anan
O papa mama, o ka’a fadi
Boso kemi tao sala singo huku doki o
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Jemaat

: (Menyanyikan ‘Lamatuak e’)

Suara 3

: Dan kami menangisi perilaku yang memalukan
Untuk sesama kami yang menjadi budak
Lalu pulang tinggal nyawa
Anak-anak manusia dijual dengan harga murahan
Generasi mulia menangisi kehancuran
Suara cinta telah hilang merenggut ibu, ayah dan anak
Tak ada lagi panggilan saudara
Debu tanah diam membisu
Menjadi saksi kekerasan dan kejahatan
Ya Tuhan, jiwa kami sungguh gersang
Tiada lagi kemauan untuk mengasihi
Ya Tuhan, kembalikan kami ke jalan yang benar
O Lamatuak, fe fali hai neu Ho lanan ma

Solo

: (Menyanyikan Helo ratapan manusia dalam kejahatan)
Losa be, ho sale dalem o
Losa be, dudua afi ma ana lofa
Mete neu, ina bonggi ana kilu pinu
Ana nggae pilu, ana na natudu lanin o
Tolanongga, tolanongga, mamanene o
Manetualain nggae-nggae pilu e
Te hataholi natudu lanin deulakao o

Jemaat

: (Menyanyikan ‘Lamatuak e’)

Penatua 2

: Jika engkau menyesali dosamu
Serukan dengan nada hati penyesalan
Dan renungkan perkataan firman Tuhan ini:

8

Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang
dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta
melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan
mati. (Yeheskiel 18 : 21).
Mari kita berdoa ……………
Penatua 2

: Doa yang kita naikkan adalah tanda penyesalan kita dihadapan
Tuhan. Kini, usai segala penyesalan, mari kita menobatkan hati
dan bersama-sama membacakan komitmen hidup baru :

Pnt. 2 + J

: Tuhan, Pencipta dan Pemberi kehidupan
Kami mengenal Engkau sejak leluhur kami
Kami mengerti penyertaan-Mu dari buku kebenaran yang kami
baca
Sesungguhnya kami tak mau kehilangan dan ketinggalan
mengerti semua kehendak-Mu
Hanya dengan mencari Engkau, kami beroleh bagian kesukaan
kekal
Kini Tuhan …………
Kami mau menjadi berkat
Kami mau menunjukkan kehangatan kasih-Mu bagi dunia ini
Dendangkan hikmat kasih-Mu
Supaya hidup kami memperdengarkan nada-nada kebaikan
Janganlah kemurkaan-Mu menimpa kami
Pakailah kami sebagai alat yang baik untuk dunia ini hidup di
dalam Engkau, dan kami bernaung di dalam Engkau
Sampai selama-lamanya, kami memahami perkataan firmanMu :
Kami sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-hamba
Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak akan kami lupakan.
(Bndk. Mazmur 119 : 176).

Nyanyian

: ‘Jangan Kamu Takut’ terjemahan Termanu
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Boso ho mumtau, Lamtuak holu nggo
Tui ma benga hehelun, ho mafandele
Lamtuak fe susuek, o bi ho mumtau
Ho hapu be’i balakai, fai o lo musu dalek
Lamtuak nda lao hendi, Lao hendi ho
Tui ma benga neu fai, Holu losa do na neu
PEMBACAAN MAZMUR
Pemazmur
Pmzr + J

: Mari kita berdiri dalam kata dan pujian, bersama-sama
menyanyikan refleksi Mazmur 133
: (Menyanyikan KPP. 224 penggalan 4 - 6)

Pemazmur

: (Menyanyikan KPP. 224 penggalan 1 - 2)

Jemaat

: (Menyanyikan KPP. 224 penggalan 2 - 3)

Pmzr + J

: (Menyanyikan KPP. 224 penggalan 4 - 6)
Nyanyian bersamaan dalam bentuk kanon ……….

Pemazmur

: (Menyanyikan KPP. 224 penggalan 4 - 6)
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Jemaat

: (Menyanyikan KPP. 224 penggalan 1 - 3)

(duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN
 Pelayan : Mengajak Jemaat menyiapkan hati dan menyanyikan
‘Siapkan Hatimu’ dan bait 2, jemaat disilahkan berdiri ………………

 Doa dan Pembacaan firman oleh Pelayan
 Ucapan Bahagia …………
 Nyanyian KJ. 473b ‘Haleluya’
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya
 Khotbah
PENGAKUAN IMAN
Penatua 2

: Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan
Pengakuan Iman Rasuli, baiklah kita berkata demikian ………
11

Nyanyian

: (Menyanyikan GB. 216 ‘Kau Bagianku Abadi’ bait 2 terjemahan
Termanu)

Ho sosoak neu au, nakalena babasan
Nai soda ladak kadalek, Ho ho’u au sodangga
Au tungga Lamatuak, au tungga Lamatuak
Nai soda ladak kadalek, Ho ho’u au sodangga

(duduk)

PERSEMBAHAN
(Persembahan yang disiapkan 9 jenis persembahan. Angka 9
menunjuk 9 bibit/pule sio yang di turunkan Lamatuak dari puncak
gunung Lakamola)
(Masuk pembaca persembahan, berdiri di depan Altar) ………..

Pembaca 1 : Dari kerendahan hati bumi ti’i langga
Kami mempersembahkan hasil lontar yang manis
Biarlah kehidupan kami menetaskan kebaikan (terjemahkan
dalam bahasa Rote) ‘ela leo be, ami sodak fe tititi no nosik
malole’
(masuk 3 orang pembawa persembahan …………)

Pembaca 2 : Dari keelokan pesisir pantai Nusa Fua Funi
Kami persembahkan segala hasil laut
Kami mengagumi keindahan buah karya-Mu bagi negeri kami
… (terjemahan Rote) ‘ami mamahoko neu Ho poloba’e ma, neu
dae bafok ia’
(3 orang pembawa persembahan …………..)
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Pembaca 3 : Dari benih kehidupan gunung Lakamola
Kami membawa marungga, lepa, kacang dan jagung

Petugas 1

Negeri kami dipenuhi minyak embun sorgawi ….. (terjemahan
Rote)
‘ami nusa ma henuk no mina dinis nusa sodak’
(masuk 3 orang pembawa persembahan) …………………..
: Mengucapkan ritus persembahan ……………… (Dapat juga dalam
bahasa Rote dan diterjemahkan)
Ya Tuhan pemberi Sembilan benih kehidupan
Engkau tak pernah membiarkan kami meradang dalam
kelaparan
Engkau telah menebarkan benih bagi senatero negeri
Dan kami datang mengangkat hati, merendahkan diri
Mengucap syukur, atas segala berkat kehidupan
Terimalah persembahan kami
(Gong Te’o Renda mengiringi pembawa persembahan kolekte dari arah depan, para
pembawa persembahan hasil alam berlutut, meletakkan hasil alam, petugas kolekte
berlutu dan gong mengiringi para penari keluar dari ruangan) ……………….

Nyanyian

: PKJ. 282 ‘Tuhan Tolonglah Bangunkan Iman’
Tuhan Tolonglah Bangunkan Iman;
Pulihkanlah Kasih Yang Remuk. (2x)
Ubahlah Hatiku, Jamalah Diriku
Biar Ditangan-Mu Berbentuk.
Tuhan, Tolonglah Bangunkan Iman;
Pulihkanlah Kasih Yang Remuk.
Hati Bersujud, Jiwa Menyembah;
Hidupku Masyurkan Kasih-Mu..(2x)
T’rimalah Baktiku, Layakkan Diriku
Untuk Kemuliaan Nama-Mu.
Hati Bersujud, Jiwa Menyembah;
Hidupku Masyurkan Kasih-Mu.
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Harta Dan Karya, Takhta Dan Nama
Kusembahkan Bagi Nama-Mu. 2x
T’rimalah Ya Tuhan, Baktiku Bagi-Mu
Dan Berkati Akta Imanku
Harta Dan Karya, Takhta Dan Nama
Ku Sembahkan Bagi Nama-Mu
Urapi Tuhan, Bibir Mulutku
Jadi Saksi Kebaikanmu
Pakailah Diriku, Berkati Budiku
Untuk Melukiskan Kasih-Mu
Urapi Tuhan, Bibir Mulutku
Jadi Saksi Kebaikanmu.
(Usai kolekte di kumpulkan semua petugas persembahan kolekte masuk dan
berdiri pada tempat pengambilan persembahan)

Diaken 4

: Jemaat di silahkan berdiri, mari kita berdoa ………

Nyanyian

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

(duduk)

DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN (Suatu Pesan Budaya Tentang Nada Kebaikan)
Penatua 3

: Ulat selalu merusak kayu
Angin membuat nyala api yang besar
Burung merpati memakan benih yang ditanam
Lalat berkerumun di kepala kerbau
Besi besi tua selalu habis dimakan karat
Dan manusia binasa oleh karena nyanyian kesombongan

Gong Silat Rote …………..
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 (masuk dua bapak, mereka memakai ti’i langga dan peragakkan silat. Bapak kuat
memukul jatuh lawannya. orang yang kalah meninggalkan panggung) ………… Gong
berhenti ………..

 Bapak Kuat ……….. (mengacungkan tinju) ……. Siapa, siapa lagi yang mau
maju. ayo siapa (Berkeliling ke jemaat) siapa yang mau lawan beta
 Pnt. 3 ………….. Jangan bilang begitu saudara. Ingat bahwa besi akan
menjadi tua dan dimakan karat
 Bapak kuat ………. (Mencela Penatua 1) …….
 Pnt 3 ……….
Beta memang sudah tua. Catat ini : katong manusia dilahirkan dari
rahim perempuan, katong semua hidup dari tanah. Di atas langit masih
ada langit. kalau lu minta, baiklah beta layani. Kalau lu jual, beta beli
 Gong silat Rote ………..
(keduanya memainkan silat, Pnt. 3 memukul jatuh bapak kuat. Bapak kuat terjatuh sambil batukbatuk)


…………

Pnt. 3 (mendekati Bapak kuat, mengambil ti’i langga sang bapak kuat dan berkata …..)
Engkau memamerkan kesombongan. Kau tahu apa yang
engkau kenakan ini? Ini namanya ‘Ti’i Langga’. Jangan engkau
mengira bahwa ti’i langga adalah topi untuk kesombongan.
(mendekati jemaat) …… Ini adalah mahkota hikmat. Di topi ini
mengajarkan 5 kebaikan (Malole mane) yaitu : malole dalen na
(Baik hatinya), malole afin na (baik pikirannya), malole dedeana
(Baik kata-katanya), malole lalakona (baik perjalanan hidupnya)
dan malole tataona (baik sikapnya). Engkau saudaraku, engkau
terlampau sombong. Bertobatlah, ingat jangan pamerkan koao,
pancarkan nada-nada kebaikan.
Bermusiklah bagi Allah ………….. Mai Takamina meko neu
Lamatuak
(Teriak gaya Rote) …………

Pelayan

: Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini
dengan menyanyikan ‘Tak Ku Tahu Kan Hari Esok’ terjemahan
Rote Termanu
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Au tabubuluk fai fetu, Tehu au lao akando
Ta-a amahena ledo, Te-e ledo na tenak
Au ta-a ndoi doso, Neu fai man maik ia
Au laok o Lamtuak, Au dalenga tama
Reff. Hata bauk au ta bubuluk, Neu fai man maik ia
Tehu ledo man maik ia, Lamtuak ho u limanngga
BERKAT
Pelayan

: Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Kasih Tuhan yang melampaui segala akal itu, mencurahkan
karunia kekal. Tuhan memberkati hidupmu dengan damai
sejahtera. Allah Bapa, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus dan
oleh naungan Roh Kudus senantiasa memberkati keluar
masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya

Jemaat

: (Menyanyikan ‘Amin’)
Amin -- Amin -- Amin
Gong Kreatif Rote mengantar pelayan untuk berjabatan tangan ………….
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