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“Tuhan Allah Dalam Bahasa Manusia” 

(Keluaran 3:13-15) 
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PERSIAPAN IBADAH 

• Saat teduh jemaat 

• Doa Presbiter di Konsistori 

• Prosesi masuk para Presbiter 
 

KISAH AWAL 
(Sebuah upaya memaknai bahasa manusia yang 
berdampak pada kehidupan. Cerita diangkat dari 
Puntaru-Pantar Barat) 

Instrumen musik Pantar …… 

Penutur 1 : "Kalamburi dan Bumanema" 

‘Kalamburi’ adalah kekuatan angkara murka  
dan ‘Bumanema’ adalah kekuatan yang baik. 
Pada suatu saat mereka saling bertarung,  
dan dimenangkan oleh ‘Bumanema’. 
‘Kalamburi’ terbelah dua menjadi batu  
dan dipercayai sebagai tempat bertakhtanya roh-roh jahat  
yang selalu membuntuti manusia  
dari dulu sampai saat ini ...... 
menjelma dalam diri manusia  
dengan selalu berkata kotor...  
saling benci … dan sebagainya…. 

Penutur 2 : Sementara ‘Bumanema’ selalu memberi  
pengaruh yang santun …. 
‘Bumanema’ diartikan sebagai pinang wangi  
yang menggambarkan tabiat hidup orang yang berbudi 
luhur,  
suka melayani...  
sehingga dalam acara-acara adat  
selalu ada puisi adat yang dipakai: 
'bu manem pelang mi adid .... o'manem pelang ta lafui'  
yang artinya: pinang wangi dibelah dalam perahu  
semerbak mewangi memenuhi semua tempat ....  

Penutur 1 : Cerita "Kalamburi dan Bumanema"  
mengingatkan kepada kita 
agar dapat menggunakan tutur kata  
dan perilaku yang baik 
sehingga dapat menjadi perekat yang mempersatukan 
dalam kehidupan bersama.  

Penutur : Budi baik seseorang yang dilakukan terhadap orang lain 
akan menjadi buah bibir dan terus dikenang selamanya. 
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AJAKAN MENYEMBAH 
Penatua 1 : Jemaat disilahkan berdiri. 
  Beribadalah dalam persekutuan kasih Kristus. 

....... seorang meniup Siput dengan tiupan panjang …… 

(bisa diganti instrumen lagu ‘Do Daka Do’, sambil Penatua 1 
membakar lilin) 

Suara 1 : Tak kenal maka tak sayang......... 
Tuhan hadir memperkenalkan diri-Nya “Aku adalah Aku”. 
Dalam bahasa manusia kita kenal dengan nama Lahtal/ 
Lahatala, Uis Neno, Lamatuak, (masing-masing memberi 
nama menurut bahasa daerah)  
supaya kita mengetahui, mengenal, memahami  
betapa Ia sangat mengasihi dan berkuasa  
atas kehidupan kita. 
Ia ada dalam kita dan kita di dalam Dia. 

Suara 2 : Kami rindu mengenal-Nya ....  
Kami rindu bertemu dengan-Nya.....  
Kami tahu Dia ada di mana-mana dan ada dalam diri kita. 
Dia ada dalam alam ini.  
Dialah Tuhan Pencipta alam semesta,  
Dialah Tuhan Allah kami yang hidup,  
Dialah Tuhan Penebus kami.  
Dialah Tuhan yang menyertai hidup kami. 

Penatua 1 : Saudara supaya kita lebih mengenal Allah, maka sembahlah 
Dia dalam roh dan kebenaran sambil mengagungkan Dia.  

Nyanyian : Jadi Saksi-Mu 2 (2x3 MM ± 76) 
(sambil Prosesi Pelayan dan Petugas Liturgi diiringi tarian 
masuk)   
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(bisa diiiringi gong tambur/alat musik lainnya) 
 
VOTUM 
P : Kami ada di mezbah-Mu dan menerima tuntunan-Mu dalam 

ibadah kami yang berlangsung dalam nama Bapa dan Anak 
dan Roh Kudus. 

Nyanyian : ‘Amin, ya Amin’ do=d 4/4 MM ± 82 

 
SALAM 
P : Shalom Allah ada pada saudara sekalian, 
J : Shalom-Nya ada pada saudara juga. (duduk) 

 
NAS PEMBIMBING 
Penatua 2    : (Berdiri di Meja Perjamuan membuka kitab dan membaca Nas 

Pembimbing) 

Kitab Ulangan 32:3-4 berkata: “Sebab nama TUHAN akan 
kuserukan: Berilah hormat kepada Allah kita, Gunung Batu, yang 
pekerjaan-Nya sempurna, karena segala jalan-Nya adil, Allah yang 
setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia.” 

Nyanyian  : PKJ MM ± 66 
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PENGAKUAN DOSA  
Diaken 1 : Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan 

mengaku dosa kita kepada-Nya. 

......... instrumen lagu JS 10 ‘Sayangilah Umat-Mu’ .......... 

Diaken 1 : Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan 
tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. 

Jemaat : Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan 
melanjutkan murka-Mu turun temurun? 

Diaken 1 : Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali 
sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? 

Jemaat : Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan 
berikanlah kepada kami keselamatan dari pada-Mu, 
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Dkn 1 + J : supaya kami tahu, bahwa Engkau sajalah yang bernama 
Tuhan Yang Mahatinggi atas seluruh umat! 

Nyanyian  : JS 10 MM ± 82 

 
 
BERITA ANUGERAH ALLAH 
Pelayan : Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita 

anugerah Allah kepada semua orang yang telah mengaku 
dosanya:  
“Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum 
Israel sesudah waktu itu, demikianlah Firman Tuhan : ”Aku 
akan menaruh TauratKu dalam batin mereka dan 
menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi 
Allah mereka dan mereka akan menjadi umatKu. Dan tidak 
usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar 
saudaranya dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! sebab 
mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, 
demikianlah Firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni 
kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.” 
(Yeremia 31:33-34) 

Nyanyian : KJ 282:1 “Seluruh Umat Tuhan Oleh-Nya Dikenal” do=g 
4/4 MM ± 104 

Seluruh umat Tuhan oleh-Nya dikenal 
Besar kecil semua sekarang dan kekal 
Mereka dijagai di dalam dunia 
Baik hidup maupun mati mereka milik-Nya  
Baik hidup maupun mati mereka milik-Nya. 

 
MAZMUR PUJIAN 
Pemazmur : Mari kita berdiri dan bersama-sama memadahkan pujian bagi 

Tuhan menurut Mazmur 149 (la=a 2/4 MM ± 76)   
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Pemazmur  : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN! 
Nyanyikanlah nyanyian kemenangan bagi orang percaya.  

Haleluya! (duduk) 
 
PS/VG 
 
PEMBERITAAN FIRMAN 
• Doa dan Pembacaan Alkitab ‘Keluaran 3:13-15’ 

• Ucapan Bahagia dan Nyanyian KJ 473b ‘Haleluya’ do=c 6/4 MM ± 104 

• Khotbah: ‘Tuhan Allah Dalam Bahasa Manusia’ 

 
PS/VG 
 
PENGAKUAN IMAN 
Pengajar : Mari kita berdiri dan mengikrarkan Pengakuan Iman dengan 

menyanyikan JS 14 MM ± 76 
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       (duduk) 

PS/VG 
 
PERSEMBAHAN 
Diaken 2 : Berilah kepada Tuhan hormat dan syukur. Bawa kepada 

Tuhan persembahanmu, dengan mengingat kata Alkitab: 
”Biaralah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih 
setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib 
terhadap anak anak manusia, biarlah mereka 
mempersembahkan korban syukur dan menceritakan 
pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak sorai.” (Maz. 107:21-
22) 

Nyanyian : JS 19 MM ± 80 

 
 
JS 21 MM ± 80 
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Diaken 2 : Jemaat dipersilahkan berdiri, dan marilah berdoa: ........ 

Nyanyian : JS 24 (2x3) MM ± 64  

 
 
WARTA JEMAAT 
 
DOA SYAFAAT 
 
PENGUTUSAN DAN BERKAT 
P : Saudara-saudari ……. Berdirilah sekarang   

Allah telah memperkenalkan nama-Nya.  
Ia memperkenalkan diri-Nya dalam kuasa dan kasih-Nya 
kepada kita melalui budaya dan bahasa kita.  
Sebagai orang beriman, yang juga menjunjung tinggi adat 
dan budaya masing masing,  
jagalah nama, jaga wibawamu di dalam nama Tuhan,  
supaya nama Tuhan tidak dipermalukan,  
melainkan dipermuliakan. 

Nyanyian : Gita Bakti  
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2. Nama Yesus bercahaya di segala negeri; 
dalam t’rang penghiburan-Nya pengharapan berseri! 
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. 
Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya! 

3.  Nama Yesus maha agung dan semaraknya tetap, 
diteranginya jiwaku biar malampun gelap. 
Langit bumi ‘kan binasa matahari terbenam 
nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. 
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BERKAT 
P : Arahkan hatimu kepada Tuhan,  

minta pimpinan-Nya supaya engkau tetap berjalan dalam 
tuntunan-Nya, sambil menerima berkat Tuhan: 

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi 
engkau kasih karunia; 
Tuhan mengahdapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi 
engaku damai sejahtera.” 

Nyanyian : JS 37 “Pulang Bawa Damai” MM ± 68  

 

(Duduk, bersaat teduh, lalu dilanjutkan dengan Lagu Penutup 
dengan Tarian Jemaat “Lego-lego”) 
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