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Kepada Yth,
Majetis Gereja Jemaat se-Gereja Toraja
di-

Tempat

Satam sejahtera datam Kristus

Masih datam memperingati kemerdekaan lndonesia, kami menyapa Bapak/lbu datam
kasih, diiringi doa semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai
kita datam metaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat.

Sebagai wujud sukacita bersama dengan seturuh umat kristen di dunia, khususnya di
lndonesia, kita tetah metakanakan peringatan dan perayaan HARI DOA ALKITAB secara
teratur. Lembaga Atkitab lndonesia, secara khusus tetah menyediakan Tata lbadah (tihat
lampiran] yang akan digunakan untuk lbadah datam rangka Hari Doa Atkitab.

Sehubungan dengan itu kami menyampaikan:

. Setiap iimaat d6tlEsaniiantaaaF da-iam rangka HARI DOA ALKITAB pada tanggal
3 September 2017. Jika karena suatu pertimbangan, petakanaan lbadah dapat
dirangkaikan dengan satu ibadah hari Minggu datam butan September.

r Sebagai ucapan syukuq atas penerjemahan, pencetakan dan distribusi Atkitab,
diharapkan datam ibadah dimakasud dikumputkan persembahan metatui pundi
khusus yang dimaksudkan untuk mendukung petayanan dan kesaksian kristen
metatui Lembaga Atkitab lndonesia. Hasi[ pundi khusus dapat dikirim langsung ke
Lembaga Atkitab lndonesia metalui rekening Bank Mandiri No. 174.000 1044577
an. Yayasan Lembaga Atkitab lndonesia. Dapat juga disetor ke kantor BPS Gereja
Toraja, untuk setanjutnya diteruskan ke Lembaga Atkitab lndonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima
kasih. Tuhan Memberkati.

Satam dan Doa

Tembusan :

1. Badan Pekerja Klasis Se Gereja Toraja
2. Badan Pekerja Sinode Wiiayah l-Vl
3. Badan Verivikasi Gereja Toraja
4. Bendahara Umum BPS Gereja Toraja
5. Arsip

l
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PENGANTAR DARI KOMISI LITURGI DAN MUSIK GEREJA TORAJA 
 
 

Dalam Kalender Gereja Toraja, Minggu 3 September adalah Hari Doa Alkitab 
(HDA). Penetapan ini merupakan keterlibatan Gereja Toraja secara ekumenis dalam 
peringatan sedunia, untuk memeringati penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai 
bahasa di dunia yang diawali dengan penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani (PL) dan 
Yunani (PB) ke dalam bahasa Latin. Khusus dalam konteks Indonesia, Lembaga Alkitab 
Indonesia, hingga bulan Desember 2016, telah menerjemahkan Alkitab ke dalam 33 
bahasa daerah, dan 54 untuk Perjanjian Baru.  

Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia sedang berusaha menerjemahkan Alkitab 
ke dalam bahasa Pakpak, salah satu daerah di Sumatera Utara. Sebelumnya telah 
dilakukan penerjemahan tersebut, tetapi dianggap kurang memadai karena 
diterjemahkan dari bahasa Indonesia sehari-hari.  

Untuk itu, sebagai peringatan Hari Doa Alkitab serta dukungan terhadap 
penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Pakpak, KLM Gereja Toraja meneruskan  Tata 
Ibadah Hari Doa Alkitab yang disarankan penggunaannya pada Ibadah Hari Minggu, 3 
September 2017. (Waktu pelaksanaan dapat dilaksanakan pada minggu ketiga 
sehubungan dengan Pekan Anak Gereja Toraja yang pembukaannya juga pada tanggal 3 
September) 

 Tata ibadah ini berasal dari Gereja Protestan Pakpak Dairi yang dikirimkan 
melalui LAI. Tata ibadah ini telah kami edit dari dokumen asli. Editing tersebut sama 
sekali tidak mengubah bentuk liturgi GKPPD, tetapi hanya beberapa penyesuaian yang 
kami anggap relevan. Perubahan tersebut  antara lain mengeluarkan penggunaan 
nyanyian dalam bahasa Pakpak Dairi, Pembacaan Akitab yang disesuaikan dengan 
Leksionari Ekumenis, serta istilah “Liturgos”, kami gantikan dengan istilah Gereja 
Toraja “Pemandu Liturgi (PL)”.  Jika ada jemaat yang ingin menggunakan naskah 
aslinya termasuk penggunaan Bahasa Pakpak Dairi, dokumen asli dari Tata Ibadah ini 
dapat diperoleh secara online di website LAI dan Gereja Toraja, serta dalam beberapa 
media sosial Gereja Toraja. Meskipun Tata Ibadah ini telah disesuaikan dengan konteks 
Gereja Toraja pada umumnya, penyusun tata ibadah di jemaat masing-masing, masih 
dapat menyesuaikan sesuai kondisi jemaat. 

Selain dukungan doa, jemaat-jemaat se-Gereja Toraja juga diharapkan 
mendukung dalam bentuk dana dengan mengedarkan Pundi Khusus dalam ibadah 
tersebut. Persembahan dari Pundi Khusus yang dikumpulkan Jemaat, dapat dikirimkan 
ke Nomor Rekening Bank Mandiri No. 174 000 1044577 atas nama Yayasan Lembaga 
Alkitab Indonesia atau dititipkan kepada Kantor LAI Makassar atau melalui Badan 
Pekerja Sinode Gereja Toraja. 

 
Salam ekumene. 
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Komisi Liturgi dan Musik  
Gereja Toraja 
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TATA IBADAH HARI DOA ALKITAB (HDA) 2017 

LEMBAGA ALKITAB INDONESIA 
 

Berdasarkan Liturgi Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi 
(GKPPD) 

 

Panggilan beribadah: 

PL Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah menjalani hari demi hari, banyak 
hal yang kita perbuat, itu bisa terjadi karena penyertaan Tuhan kita Yesus 
Kristus. Allah yang selalu ada saat kita melupakan-Nya, Allah yang selalu 
setia saat kita tidak setia pada-Nya. Allah yang selalu ada mendampingi kita 
dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Disini kita hadir karena 
Allah telah berperkara besar bagi kita. Ia telah menebus kita, menopang 
kita. Kesadaran penuh bahwa masalah dunia bukanlah masalah yang berarti 
bagi kita, sebab Allah selalu ada menopang kita. Allah memanggil kita me- 
masuki ibadah ini agar kita boleh mengingat perbuatan Allah yang baik dan 
mulia seluruh ciptaan-Nya. 

 

1. Bernyanyi dari Kidung Jemaat No. 17:1-3  

Tuhan Allah Hadir 

1 
Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud disini. 
Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. 
Marilah, umatNya, hatimu serahkan dalam kerendahan. 
2 
Tuhan Allah hadir, Yang dimuliakan dalam sorga siang-malam 
“Suci, suci, suci” untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. 
Ya Allah, t’rimalah pujian jemaat beserta malaikat. 
3 
Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia; 
jiwa raga kami, hidup seluruhnya, Tuhan, kaulah yang empunya. 
Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan seberhana alam. 

(Jemaat Berdiri) 

2. Votum Introitus             

PF Di dalam nama Allah Bapa, dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan 
nama Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 

 

 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong 
dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun 
bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 
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Jem Menyanyikan 

j1j 1 3 3 . j3j 3 5 5 . j5j 5 6 . 5 4 3 . . 
Ha le lu ya    ha le lu ya      ha le lu   -  ya. 
 

PF Mari kita berdoa. 

 Ya Yesus Kristus. Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi 
seluruh umat manusia di bumi ini. Hendaklah wajah-Mu kepada kami dan 
sukacita hati jiwa kami, supaya kami mengenal jalan, kebenaran, dan 
kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang 
benar itu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 

 

 (Jemaat Duduk) 

3. Bernyanyi dari Kidung Jemaat No. 392:1  

Kuberbahagia 

1 
“Ku berbahagia, yakin teguh: Yesus abadi 
kepunyaanku! Aku warisNya, ‘ku ditebus, 
ciptaan baru Rohulkudus. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
2 
Pasrah sempurna, nikmat penuh; suka sorgawi 
melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu; 
kasih dan rahmat besertaku. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 

 

4. Perintah Tuhan yang ke-3 

PF Mari kita dengarkan Perintah Tuhan yang ke-3: 

 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab 
TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya 
dengan sembarangan. 

 

 Bagaimana Firman Tuhan  tentang hukum-Nya itu? 
 

 “Aku Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan 
kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga 
dan keempat dari orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan 
Kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku 
dan berpegang pada perintah-perintah-Ku”.  
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 Untuk itu marilah kita berdoa memohon kekuatan, agar kita dikuatkan 
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. 

 

Jem Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, melakukan yang sesuai dengan hukum-
Mu. Amin. 

 

5. Bernyanyi Kidung Jemaat. No 35:1-2  

Tercurah Darah Tuhanku 
1 
Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota; 
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya, 
terhapus dosanya, terhapus dosanya 
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya. 
2 
Penyamun yang di sisiNya di b’ri anugerah; 
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya, 
dibasuh darahNya, dibasuh darahNya, 
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya. 
 

6. Pengakuan Dosa  

(Jemaat Berdiri) 

PF Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 

 Ya Bapa kami yang di Surga, Allah yang Mahakasih kepada kami orang 
yang hina. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku 
dosa-dosa kami. Kami menyesal, karena kami sering melakukan hal-hal 
yang tidak ber- kenan di hadapan-Mu, atas mana kami sepatutnya kena hu- 
kum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, 
kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa 
kami, karena darah Anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. 

 

Jem Bernyanyi Kidung Jemaat No. 368:2 
 

Pada Kaki Salib-Mu 

2 
Pada kaki salibMu kasihMu kut’rima; 
Sinar Bintang Fajar t’rang yang memb’ri cahaya. 
SalibMu, salibMu yang kumuliakan 
Hingga dalam sorga k’lak ada perhenti 
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PF Marilah  kita  mendengarkan janji  Tuhan  tentang  pengampunan dosa 
kita: 

 

 Demi Aku yang hidup, demikian Firman Tuhan Allah. Aku tidak  berkenan  
kepada  kematian  orang  fasik,  melainkan Aku berkenan kepada 
pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. 

 Kemuliaan Allah di tempat Yang Mahatinggi. 

Jem Amin 

(Jemaat duduk) 
 

7. Bernyanyi Kidung Jemaat No. 426:1-2  
 

Kita Harus Membawa Berita 

1 
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap 
tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, 
dan damai yang menetap. 
Karna g’lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t’rang. 
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahamani dan cemerlang. 
2 
Kita harus menyanyikan gita melembutkan hati keras, 
supaya senjata Iblis remuk dan seg’ra lepas, 
remuk dan seg’ra lepas. 
Karna g’lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t’rang. 
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahamani dan cemerlang. 

8. Pembacaan Mazmur 26:1-8 (PL) 

9. Bernyanyi dari Kidung Jemaat No. 370:1  
 

Ku Mau Berjalan Dengan Jurus’lamatku 

‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku  
di lembah berbunga dan berair sejuk.  
Ya, ke mana juga aku mau mengikutNya.  
Sampai aku tiba di neg’ri baka. 
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ‘ 
ku tetap mendengar dan mengikutNya.  
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;  
ya, ke mana Juga ‘ku mengikutNya! 

10. Pengakuan Iman Rasuli  

(Jemaat Berdiri) 
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PF Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana 
saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama 
mengucapkannya: 

Jem Aku percaya . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jemaat Duduk 

11. Warta Jemaat 

12. Doa Syafaat 

13. Bernyanyi Kidung Jemaat No. 355:1-2 (Persembahan)  

PL Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari 
hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik 
TUHAN; itulah persembahan kudus bagi TUHAN.  Imamat  27:30 

Yesus Memanggil 

1 
Yesus memanggil, “Mari seg’ra!” Ikutlah jalan s’lamat baka; 
jangan sesat, dengar sabdaNya, “Hai marilah seg’ra!” 
Sungguh, nanti kita ‘kan senang, bebas dosa hati pun tent’ram 
Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. 
2 
Hai marilah, kecil dan besar, biar hatimu girang benar. 
Pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah! 
Sungguh, nanti kita ‘kan senang, bebas dosa hati pun tent’ram 
Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. 

14. Doa Pembacaan Alkitab dan Pembacaan Alkitab (Lectionary) 

15. Khotbah. 

16. Bernyanyi Kidung Jemaat No. 18:1-3  

(Mengumpulkan persembahan untuk LAI) 

Allah hadir bagi kita 

1 
Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat, 
melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat. 
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah! 
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 
 
2 
Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus; 
biar kasih kurniaNya meyegarkan kita t’rus. 
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah! 
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 
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17. Doa Persembahan dan Pengutusan 
 

PF Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan: 

 Ya Allah, Bapa kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah 
sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-
masing. Sebahagian dari pada itu, kami serahkan kembali sebagai 
persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-
Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan 
kerajaan Tuhan di dunia ini. Secara khusus untuk mendukung proses 
penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Pakpak, Sumatera Utara. Bukalah 
hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami 
peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam 
nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 

Jem Menyanyikan “Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan ajaib Tuhan 2X” 

PF (Doa Bapa Kami) 

 

Jem Menyanyikan Kidung Jemaat No. 350:1  

O Berkati Kami 

 
O, berkati kami dan lindungi kami,  
Tuhan, b’rilah rahmatMu oleh sinar wajahMu! 
 

PF Ibadah yang kita laksanakan bersama, hendaknya memaknai kehidupan 
kita sehari-hari. Yesus berkata, “.... Aku telah menetapkan kamu supaya 
kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap” (Yoh. 15:16). 

 Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, pergilah dengan damai 
sejahtera dan terimalah berkat-Nya: 

Tuhan memberkati Engkau dan melindungi kamu, Tuhan menyinari 
Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. 

Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi Engkau damai 
sejahtera. 

Jem Menyanyikan  KJ 350:3 Amin, Amin, Amin! 

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