
TATA IBADAH 
SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 

Minggu, 12 Juli 2020 

1. Sapaan Pembuka  
Pemimpin: Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kita bersukacita bahwa 
saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, karena itu siapkanlah diri dengan baik, dari hati 
yang sungguh kita menyembah Tuhan. Pokok cerita pada minggu ini: “Sepuluh Perintah 
Tuhan”.  

2. Votum        (berdiri) 
Pemimpin : Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. 
Anak              : Amin. 

3. Salam  
Pemimpin : Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepada-Nya. 
Anak : Salam juga. 

4. Menyanyi ”Kami Puji dengan riang” (KC 13) 
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. 

5. Percakapan Singkat dan bermazmur      (duduk) 
P:  Kalau kamu pernah sakit dan setelah berobat kemudian sembuh kembali, bagaimana 

perasaan kamu? (minta respon peserta). Kita percaya bahwa Tuhan setia memberikan 
pertolongan dalam keadaan apapun yang kita alami. Firman Tuhan mengatakan dalam 
Mazmur 14:7: Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila TUHAN 
memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan 
bersukacita (pelayan mengajak peserta mengikuti membaca Mazmur ini).  

6. Menyanyi ”Yesus Sayang Padaku” (KJ 184:1) 
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku 
Walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. 
Yesus Tuhanku, sayang padaku 
Itu firman-Nya, didalam Alkitab. 

7. Doa Pemberitaan Firman 
P:  Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu mengasihi kami, kami dapat melalui seminggu 

lagi itu salah satu bukti kasihMu bagi kami, kami sadar Engkau tidak suka atas banyak 
pelanggaran yang kami perbuat selama ini, ampunilah kami ya Tuhan. Sekarang kami 
mau mendengarkan firmanMu, tolonglah supaya kami dapat mendengarnya dengan 
baik untuk kami lakukan agar dapat menjauhi perbuatan yang Engaku tidak sukai. 
Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firmanMu. Amin 

8. Bercerita 
“SEPULUH PERINTAH TUHAN” 

Setelah 3 bulan keluar dari Mesir, kami tiba di padang gurun, di tempat itu kami 
mendirikan kemah untuk tinggal sementara. Hari itu saya (Musa) naik ke gunung Sinai 
menghadap Tuhan untuk meminta petunjukNya, apa yang akan kami lakukan selanjutnya. 
Kemudian dari gunung itu Tuhan mengatakan kepadaku bahwa kalau orang Israel suka 
melakukan perintahNya, maka Tuhan akan mengasihi mereka dan menyertai mereka 
sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Inilah sepuluh perintah Tuhan itu:  

1. Hanya ada satu Tuhan 
2. Hanya Tuhan yang boleh disembah 
3. Tuhan tidak suka bila namaNya diucapkan sembarangan 
4. Rayakanlah hari sabat untuk beribadah kepadaNya pada hari itu 
5. Dengarkan dan sayangi bapa dan ibumu 
6. Tidak boleh membunuh 
7. Tidak boleh mengambil suami atau istrinya orang lain 
8. Tuhan tidak suka melihat orang yang mencuri 
9. Tuhan tidak suka kepada orang yang berbohong 
10. Tuhan tidak memperbolehkan menginginkan milik orang lain 

Dia adalah Tuhan Allah, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib. 
Tuhan yang telah membebaskan kami dari penderitaan di Mesir, yang mengantar 
menyebrangi lautan. Tuhan yang memberi makan dan minum. Tuhan yang mengalahkan 
musuh-musuh. Dia Tuhan yang Pengasih. Karena itu hanya Dialah Tuhan yang layak 
disembah. Dia mau umatnya hidup rukun satu sama lain. Ketika taat melakukan perintahnya 
itu  merupakan tanda kasih kepadaNya.” Saya senang Tuhan memberikan petunjukNya, 
kami mau melakukannya supaya kami diberkati. Amin 

9. Baca Alkitab: Keluaran 20:10-17 (“Kesepuluh Firman”) 
10. Persembahan  

P: Syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati kita, kita membawa persembahan sebagai 
tanda syukur kepada Tuhan. Kita iringi dengan menyanyikan  
”Aku Suka Membagi” (KJ. 433:1-2) 

Aku suka membagi pada orang tak punya, 
agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. 
Pun kepada Tuhanku kuberi persembahan; 
tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. 

11. Doa Syafaat dan Doa Bapa Kami 
• Syukur atas persembahan dan persekutuan ibadah yang dilaksanakan 
• Syukur atas kehidupan setiap hari dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan 
• Penyertaan Tuhan untuk orang tua, pemerintah dan para tenaga kesehatan 
• Pertolongan Tuhan bagi anak-anak dalam belajar dan bermain. 

12. Ayat Hafalan: Matius 22:37   
13. Petunjuk Hidup Baru: Matius 22:37-38 
14. Menyanyi “B’rilah BerkatMu”    (berdiri) 

B’rilah berkatMu, b’rilah berkatMu 
Dalam nama AnakMu 
Brilah berkatMu, Allah Bapaku 
Dalam nama AnakMu 

15. Berkat 
Pemimpin: Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkatNya 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau,  
Anak      : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  
Anak      : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau  
Semua     :  Haleluya! Amin  

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 19 Juli 2020 

Pokok Cerita: Kasih Tuhan Lebih Besar Dari Amarah-Nya 

1. Prosesi 
Selamat pagi adik-adik semua. Karena kasih Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Kita percaya 
Tuhan hadir di sini bersama dengan kita. Mari kita berdiri, dan sama-sama kita menyanyikan 
“Hari Minggu Hari Yang Mulia” 

Hari Minggu hari yang mulia itu hari Tuhanku 
Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku 
Hari Minggu Hari Tuhan Hari Suci dan Teguh (2x) 
 

2. Votum dan Salam 
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” …. duduk 

 
3. Percakapan pendek + Bermazmur 

Bagaimana perasaan kamu selama ada virus Corona? (tunggu respons peserta). Dimanakah 
Tuhan saat ada bencana seperti ini? Bencara dan musibah silih berganti hadir dalam hidup kita. 
Tetapi satu hal yang kita selalu yakini, bahwa Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Ia pasti 
menolong kita dalam segala keadaan. Alkitab berkata dalam Mazmur 103:17:  Tetapi kasih setia 
TUHAN dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan 
keadilan-Nya bagi anak cucu. (Pelayan membaca mazmur ini dan diikuti oleh peserta) 

 
4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh Pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 

Ya Tuhan, kami rindu membaca Alkitab, Firman Tuhan yang hidup. Tetapi kami ini penuh dengan 
dosa dan kesalahan. Mohon ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak membuka Firman-Mu. 
Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang tertumpah di Golgota untuk pengampunan dosa 
kami. Amin.  

 
5. Pembacaan Alkitab: Keluaran 32:11-12 
6. Cerita Alkitab:  Anak Lembu Emas 

Orang Israel masih berkemah di Padang Gurun Sinai. Mereka tidak bisa melanjutkan 
perjalanan karena Musa masih berada di atas gunung Sinai. Lama sekali Musa tinggal di atas 
gunung Sinai itu. Sudah 40 hari, Musa belum turun juga. Orang Israel sudah gelisah. Mereka 
tidak sabar lagi menunggu. Mereka berpikir, Musa sudah mati. Siapa lagi yang akan memimpin 
mereka? 

Tapi masih ada Harun. Orang Israel memaksa Harun untuk membuat patung yang akan 
disembah sebagai tuhan yang baru. Harun mengajukan syarat, yaitu mereka harus 
mengumpulkan emas. Tak disangka, mereka betul-betul datang membawa emas. Emas itu 
dibentuk menyerupai lembu jantan, binatang yang sangat dihormati orang Mesir. Jadilah anak 
lembu emas. Orang Israel sangat senang. Mereka menari, dan bergembira. Mereka mengelilingi 
patung itu sambil menyembahnya. Firman Tuhan yang mengajar mereka untuk tidak 
menyembah patung-patung sudah mereka lupakan. Begitu cepatnya mereka lupa Firman Tuhan 
itu.  

Di atas gunung Sinai, Tuhan tahu semua yang terjadi. “Musa”, terdengar suara Tuhan 
bergemuruh, membuat Musa kaget. “Turunlah ke bawah, turunlah! Lihatlah kelakuan bangsa itu 
sangat menjijikkan,” suara Tuhan Allah semakin menggema. Musa keringat dingin dibuat-Nya. 
Sekarang Musa tahu, bahwa Tuhan sedang marah besar. “Musa, sebentar lagi, aku akan 
menghukum semua orang Israel itu. Aku sudah memutuskan untuk menghabisi mereka karena 
perbuatan-Nya sangat menyakiti hati-Ku”. Betapa kagetnya Musa mendengar keputusan Tuhan 

yang sangat mengerikan itu. Tetapi Musa memohon supaya Tuhan tidak memusnahkan orang 
Israel. Kata Musa: “Tuhan, Engkau penuh kasih dan pengampunan. Aku mohon ampunilah dosa 
mereka”. Dengan sangat hati-hati, Musa memohon agar dirinya saja yang dihukum Tuhan, asal 
Tuhan mau mengampuni dosa orang Israel. “Aku saja Tuhan, biarlah aku saja yang mati,” begitu 
kata-kata Musa memohon dengan sangat, agar Tuhan jangan memusnakan orang Israel. 
Akhirnya, Tuhan berubah pikiran. Tuhan merasa kasihan, sehinga Ia merubah keputusannya. 
Tuhan sungguh tidak suka terhadap dosa. Dan setiap dosa harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan 
jauh lebih besar dari amarah-Nya. Kasih Tuhan lebih besar dari penghukuman-Nya. Itulah 
sebabnya Ia mengirim anak-Nya, Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi siapa yang 
bersalah tetap menerima hukumannya. Pada hari itu, 600 ribu orang Israel diselamatkan, tetapi 
3.000 orang yang sujud menyembah patung lembu emas itu mati karena perbuatannya sendiri. 
Amin. 

 
7. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan: 

Mazmur 103:17:  Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas 
orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya bagi anak cucu. (Ayat hafalan ini dibaca oleh 
pelayan dan diikuti peserta. Ulangi sebanyak 3 kali) 

 
8. Persembahan. 

Nas: Ulangan 6:13: Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu; kepada Dia haruslah engkau 
beribadah. Lagu: ‘Pabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar  KASIH-NYA bagi kita, nyanyi 
haleluya. 

 
9. Doa Syafaat (Libatkan 4 anak untuk membaca naskah doa) 
Anak 1 : Ya Tuhan, terima kasih untuk Firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih karena 

kami juga dapat kesempatan melayani Tuhan melalui persembahan yang kami bawa. Terimalah 
persembahan kami ya Tuhan.  

Anak 2: Ya Tuhan, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih untuk ayah dan ibu 
yang selalu mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk Guru Sekolah 
Minggu dan Guru di sekolah yang selalu mengajar kami kebaikan. Ya Tuhan, berkatilah mereka 
semua. 

Anak 3: Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami selalu ingat kepada Firman-Mu. Tolonglah kami untuk 
tetap taat beribadah kepada-Mu, meskipun banyak godaan dan tantangan yang kami hadapi. 

Anak 4: Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang menderita karena virus Corona. Tolonglah 
pemerintah dan ahli-ahli kesehatan untuk dapat mengatasi penyakit ini. 

Pelayan: Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar tetap sabar dan kuat menghadapi bencana virus 
Corona. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa: 
doa bapa kami diucapkan bersama. 

 
10. Nyanyian Pengutusan (berdiri) 

Aku anak terang, tugasku memberi terang, aku anak terang, Tuhan yang s’lamatkanku 
Aku anak terang, aku tak mau berdusat, aku anak terang, taat yang Tuhan p’rintah. 
Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, ke mana ku pergi 
Terang di ruamh, terang di sekolah, terang di gereja, pun ke mana ku pergi 

 
11. Berkat.  
Adik-adik, ingatlah selalu Firman Tuhan dari Ulangan 6:13 Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu; 
kepada Dia haruslah engkau beribadah. Pegang teguh Firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin! 

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 26 Juli 2020 

Pokok Cerita: Sukacita bekerja untuk Tuhan 

1. Sapaan Pembuka : 
Syalom… Selamat hari Minggu. Kita bersukacita atas hari ini, kita masih dapat 
berkumpul merayakan hari Minggu. Kita menenangkan diri kita mengalami kehadiran 
Tuhan dalam ibadah saat ini.   

2. Votum dan Salam       (berdiri) 
Pemimpin : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak    : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” 

3. Menyanyi “Datanglah, Tuhan” (KC 286:1) 
Datanglah, Tuhan, datanglah! Datanglah, Tuhan, datanglah!  
Datanglah, Tuhan, datanglah! Oh Tuhan datanglah! 

4. Percakapan Pendek    (duduk) 
• Apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? 
• Bagaimana perasaan saat memberikan persembahan?  

Doa: Tuhan Yesus tolong agar senantiasa memberikan persembahan sesuai dengan apa 
yang ada pada kami, dengan sukacita dan rela hati. Amin.  

5. Mazmur Berbalasan : Mazmur 54:8   
Pemimpin  : Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, 
Anak : bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN. 

6. Menyanyi “Datanglah, Tuhan” (KC 286:3) 
Kidungku, Tuhan, Kaudengar! Kidungku, Tuhan, Kaudengar!  
Kidungku, Tuhan, Kaudengar! Oh Tuhan datanglah! 

7. Doa Pemberitaan Firman    
Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Kami mohon 
ampun atas kesalahan yang timbul dalam hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan 
kami yang membuat kami berdosa di hadapan-Mu dan bersalah kepada sesama 
kami. Pengasihan Tuhan membuat kami bersukacita untuk mendengarkan dan 
membaca firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.  

8. Bercerita: Keluaran 35-40 
“MEMBUAT KEMAH SUCI” 

Saya (bapak Musa) ingat, Tuhan mengatakan kepadaku bahwa Ia selalu ada di 
tengah-tengah umat-Nya. Tuhan memberikan perintah agar orang Israel membuat 
Kemah sebagai tandanya. Saya mengumpulkan orang Israel dan meminta kepada 
mereka untuk membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Datanglah setiiap orang, 
laki-laki dan perempuan, yang terdorong hatinya, membawa persembahan, sesuai 
dengan yang ada padanya. Ada kain, emas, perak, tembaga, rempah-rempah, minyak. 
Yang mempunyai kepandaian digunakannya juga.  Wah… banyak sekali…. karena sudah 

sangat banyak, saya menyampaikan, tidak usah lagi dibawa persembahan khusus 
untuk membangun Kemah Suci. 

Tuhan memilih Bezaleel dan Aholiab dan beberapa orang yang telah Tuhan berikan 
kepandaian juga. Mereka senang dan rajin bekerja, menggunakan kepandaian yang 
Tuhan sudah berikan. Mereka mengerjakan Kemah Suci sesuai yang diperintahkan 
Tuhan. Mereka senantiasa penuh sukacita. Saya melihat, Kemah Suci itu dibuat seperti 
yang diperintahkan Tuhan. Saya menerimanya dan memberkati mereka. 

Kemah Suci itu sangat indah. Saya mengatur tabut perjanjian, meja untuk 
membawa persembahan dan kandil untuk meletakkan lilin. Para pelayan memakai baju 
khusus dan melayani dengan rajin dalam Kemah Suci. Umat Tuhan sangat senang. 
Tuhan selalu ada bersama. 

9. Membaca Alkitab  : Keluaran 36:2-3 dan Keluaran 40:16-17 
10. Doa Bapa Kami 
11. Menyanyi “Bawa Persembahanmu” (PKJ 146:1) 

Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu,  
tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 

12. Persembahan  
Nas: Semua orang Israel dengan sukarela membawa persembahan mereka kepada 
TUHAN untuk pekerjaan yang diperintahkan TUHAN melalui Musa.  (Kel. 35:29  → Versi BIS) 
Sambil memberi persembahan kita iringi  lagu “Bawa Persembahanmu” (PKJ 146:3) 

Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaan-Nya makin nyatalah. 
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu,  
tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 

13. Doa Persembahan dan Syafaat  
14. Ayat Hafalan : Kolose 3:17 
15. Petunjuk Hidup Baru 

“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah 
semuanya  itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, 
Bapa kita” (Kolose 3:17). (berdiri) 

16. Menyanyi  “Jalan serta Yesus”                   
Jalan serta Yesus, jalan serta-Nya setiap hari. Jalan serta Yesus,  
serta Yesus slamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka.  
Jalan serta-Nya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus slamanya. 

17. Berkat   
 

Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,  Anak      : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau  Anak     : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau  Semua :   Haleluya!  Amin! 

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 2 Agustus 2020 

Pokok Cerita: “Melayani Tuhan dengan Sungguh” 

Petunjuk  

- Pemimpin silahkan membagi tugas kepada semua anak, misal: pembaca PHB, 
pemimpin bacaan Mazmur, Doa Baca Alkitab, Doa Baca Kami, memimpin puji2an, 
membawa pundi, dll - pembagian tugas disesuaikan dgn jumlah anak.  

1. Sapaan Pembuka 
P: Syalom...selamat pagi anak-anak, saat ini kita akan kembali bersekutu memuji Tuhan dan 
bersama2 kita akan melayani dengan memimpin ibadah lewat tugas kita masing-masing.  

2. Votum dan Salam     (berdiri) 
Pemimpin  : Mari anak-anak kita memuji dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, 
karena kita yakin bahwa: “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak             : “Amin!” 
Pemimpin   : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak   : “Salam juga!” 

3. Menyanyi “Anak-anak Pujilah” (KJ 12:1,3) 
1. Anak-anak pujilah, nama Tuhan yang Esa - Puji Bapa, Anak, Roh, Mahaesa! 
3. S’kolah Minggu inilah, tempat baik memujiNya - Puji Bapa, Anak, Roh Mahaesa! 

4. Percakapan Pendek    (duduk) 
Bagaimana perasaan anak2, apakah senang /sedih /terpaksa, mendapatkan tugas 
memimpin ibadah saat ini? (Dengar respon anak-anak) 

Doa:  Tuhan tolong kami supaya kami semua sungguh-sungguh melayani Engkau dengan 
sukacita. Amin 

5. Mazmur Berbalasan : Mazmur 20:4   
Pemimpin  : Kiranya diingatNYA segala korban persembahanmu 
Anak : dan disukaiNya segala bakaranmu. Amin 

6. Menyanyi : “FirmanMu Pelita” (KC 140) 
FirmanMu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku 
Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku 
Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku 

7. Doa Pemberitaan Firman    
Ya Tuhan, kami senang karena kami akan memndengarkan cerita FirmanMu, tetapi 
sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang tidak Tuhan 
kehendaki, agar lewat FirmanMu hari ini hidup kami akan diperbaharui menjadi hidup 
yang baru yang sesuai dengan perintahMu dan yang Tuhan berkati. Di dalam Yesus kami 
memohon kepada Bapa di Sorga. Amin 

8. Bercerita: Imamat 8-10 
Cerita Minggu lalu Tuhan memilih Bezaleel, Aholiab dan beberapa orang yang 

mendapat kepandaian dari Tuhan untuk membuat kemah suci dan mereka 
mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai perintah Tuhan sehingga kemah sucipun 
terlihat indah untuk mereka tempati beribadah kepada Tuhan. Cerita Hari ini Tuhan 
kembali memilih anak-anakNya yang akan bertugas memimpin ibadah dan doa di bait suci/ 

di gereja. Siapa yang Tuhan pilih dan apakah mereka sungguh-sungguh melakukan perintah 
Tuhan??? 

Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel di tempat mereka 
beribadah. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Semua orangpun 
berkumpul. Tuhan lalu memilih Harun dan anak-anaknya yaitu Nadab dan Abihu untuk 
menjadi imam/ pendeta. Mereka menggunakan pakaian khusus imam dan mereka juga 
memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda siap melakukan tugas dari Tuhan. 
Suatu hari Musa dan orang Israel kembali berkumpul di kemah suci untuk beribadah 
kepada Tuhan. Harun dan anak-anaknya yang akan memimpin ibadah. Tibalah bagi Nadab 
dan Abihu yang mendapat giliran membakar korban persembahan, tetapi mereka bermain-
main, mereka tidak sungguh-sungguh menggunakan api yang dari Tuhan seperti yang 
Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka menggunakan api lain. Tuhan marah kepada 
mereka. Api Tuhanpun menyambar mereka hingga mereka mati terbakar hangus. 

Tuhan ingin Harun dan anak-anaknya melayaniNya dengan sungguh-sungguh dan 
benar sesuai dengan perintahNya, seperti tidak minum minuman keras jika masuk ke 
dalam kemah suci, dapat membedakan yang kudus dan tidak kudus dan mengajarkan 
segala ketetapan Tuhan kepada orang Israel.  Anak-anak, saat kita diberi kesempatan untuk 
melayani Tuhan, maka mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan benar. Seperti 
misalnya ketika diberi tugas memimpin doa, maka berdoalah dengan sikap yang baik dan 
benar, bukan dengan main-main, karena semua yang kita lakukan bagi Tuhan harulah 
dengan rasa hormat.  

9. Membaca Alkitab : Imamat 10:8-11 
10. Doa Bapa Kami 
11. Persembahan.  

“Berilah kepada Tuhan kemuliaan NamaNYA, bawalah persembahan dan masuklah ke 
pelataranNYA”. (Mazmur 96:8) 
Menyanyi: “Aku Bawa dan Berikan” (KC 355/ KJ 301)  

Aku bawa dan berikan persembahanku,  
Pada Yesus pada Tuhan Juruslamatku 

12.  Doa Persembahan dan Syafaat  
13. Ayat Hafalan: Kis.Para Rasul 20:19a:“Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan” 
14. Petunjuk Hidup Baru (PHB):  

Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara 
yang najis dengan yang tidak najis. (Imamat 10:10).  

14. Menyanyi  “Melayani-melayani Lebih Sungguh”                  (berdiri) 
Melayani melayani lebih sungguh, melayani melayani lebih sungguh 
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani melayani lebih sungguh. 

15. Berkat   
Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,   
Anak       : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau   
Anak       : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau   
Semua     :   Haleluya!  Amin! 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 09 Agustus 2020 

Pokok Cerita: Bersyukur atas Penyertaan Tuhan 

1. Prosesi 
Selamat pagi adik-adik semua. Karena kasih Tuhan kita berkumpul lagi untuk beribadah. Kita 
percaya Tuhan ada di sini bersama dengan kita. Mari kita berdiri, dan bersama-sama 
menyanyikan Kumasuki Gerbang-Nya: 

Kumasuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur halaman-Nya dengan pujian Kataku hari ini 
harinya Tuhan ku bersuka s’bab Dia girangkanku  
Dia girangkanku, o Dia girangkanku kubersuka s’bab Dia girangkanku  
Dia girangkanku, o Dia girangkanku ku bersuka s’bab Dia girangkanku. 

2. Votum & Salam  
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!”  Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” Anak : “Salam juga!”             
     (Pemimpin: Adik-adik, silahkan duduk!) 

3. Percakapan pendek + Bermazmur  
Apa kabar adik-adik? Baik?! Sudah 8 delapan bulan lamanya  manusia di dunia ini  menderita 
karena Corona. Tetapi Tuhan selalu ada untuk menolong mereka. Ayo, sebutkan satu per satu, 
pertolongan Tuhan bagi kita melawan Corona saat ini (tunggu respons peserta). Tuhan 
memberikan dokter dan perawat yang baik untuk merawat mereka yang sakit. Tuhan menolong 
pemerintah untuk mengingatkan kita, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Dan masih banyak 
lagi yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia sangat baik, dan Dia akan selalu berbuat baik kepada kita. 
Alkitab berkata dalam  Mazmur 13:6  (Pelayan membaca mazmur ini dan diikuti oleh peserta) Aku 
mau menyanyi untuk TUHAN, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Marilah kita menyanyi 
Allah itu baik:  Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. 

4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh Pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 
Ya Tuhan, Engkau merindukan kami dan kami juga rindu datang kepadamu. Tetapi kami sering 
melakukan kesalahan, kami berdosa. Mohon ampunilah  kami, supaya kami dapat berjumpa 
denganMu, mendengarkan FirmanMu dengan baik dan melakukannya dengan benar. Tuhan 
Yesus, terima kasih untuk pengampunan dosa kami. Amin.  

5. Cerita Alkitab: Tahun Yobel 
Orang Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju Tanah Kanaan dan TUHAN setia 
mengasihi dan menemani mereka. Musa mengingat kembali perkataan  Tuhan kepadanya  di 
atas gunung Sinai, “Musa, Aku sangat mengasihi mereka. Aku akan menjadikan mereka anak 
kesayanganKu. Berbicaralah kepada orang Israel dan sampaikanlah perintahKu ini: Pertama: 
jika nanti kamu masuk ke tanah Kanaan, Aku akan menolong kamu bekerja di ladang.  Selama 
enam tahun  kamu akan menaburi tanahmu dan memanen hasilnya. Tetapi tahun ketujuh kamu 
harus berhenti bekerja. Satu tahun penuh kamu jangan menanam di tanah itu. Tanah itu harus 
istirahat supaya subur kembali. Tetapi kalau ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, 
biarkanlah itu. Makanlah dari hasilmu tahun-tahun sebelumnya. Satu tahun itu disebut tahun 
Sabat bagi Tuhan. Setelah itu kamu kembali bekerja. Lakukanlah tahun Sabat tujuh kali. itu 
berarti.  Pada saat tahun ke-49 (7 kali tahun Sabat x 7 tahun= 49 tahun) bunyikanlah terompet 
di mana-mana agar didengar di seluruh dunia. Ketika tiba pada tahun ke 50 yang disebut tahun 
Yobel kamu harus melakukan perbuatan khusus dalam tahun itu, yaitu: segala harta milik yang 
sudah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya, siapa yang dijual sebagai budak harus 
dikembalikan kepada keluarganya,  janganlah menanami ladangmu, kamu hanya boleh makan 
apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladangmu, bantulah orang yang miskin supaya dapat 
hidup bersamamu. Kedua: kamu harus menyembah kepadaKu saja, Akulah Tuhan Allahmu! 
Kalau kamu hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan mentaati perintah-perintah-Ku, maka 
Aku memberkati kamu, memberimu hujan supaya tanahmu subur, Aku akan menjaga kamu 
supaya bisa tidur dengan tenang dan tidak takut terhadap siapa pun. Aku akan memberikan 

banyak anak cucu kepadamu. Apa yang sudah Kujanjikan kepadamu, pasti Kutepati. Aku akan 
menyertai kamu; Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umat-Ku. Ingat Akulah Tuhan 
yang membebaskan kamu dari perbudakan. Tetapi jika kamu tidak taat, tidak melakukan apa 
yang Aku kehendaki maka: tanahmu kering tidak akan menghasilkan apa-apa, kamu akan 
kelaparan, musuhmu akan memusnakanmu, kamu tidak akan aman, Aku akan menghajar kamu, 
dan menghukum kamu tujuh kali lebih berat dari yang sudah-sudah.” Musa telah 
menyampaikan semuanya itu kepada bangsa Israel dan bangsa Israel melakukannya dengan 
baik. 
Perintah Tuhan ini juga diberikakan kepada kita. Setiap hari kita bekerja dan tetapi malam hari 
kita berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan dan memberikan waktu kepada tubuh kita 
beristirahat supaya keesokan harinya kembali sehat dan kuat. Dari hari Senin sampai hari Sabtu 
kita kerja tetapi pada hari Minggu kita berhenti untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan 
Yesus, besyukur atas pembebasan kita dari dosa melalui pengorbananNya dan melakukan 
perintahNya. 

6. Pembacaan Alkitab: Imamat 26:11-13 
7. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan:  Mazmur 117:2 Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan 

kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. Haleluya! (Baca berulang-ulang hingga ayat ini dihafal) 

8. Persembahan. Adik-adik, Tuhan itu setia mengasihi kita, mari kita juga setia mengasihiNya, 
salah satu caranya seperti yang dikatakan Alkitab dalam  2Tawarikh 31:12a Dan dengan setia 
mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan 
persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Kita bawa persembahan kita sambil 
menyanyi “B’rilah yang baik”  
Brilah yang baik, Brilah yang baik, Tuhan sudah membrikan yang terbaik  
Apa yang kau b’ri b’rilah skarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya 
(jika lagu tidak di kenali, dapat diganti dengan KSM 368: Bawa Persembahanmu). 

9. Doa Syafaat (Libatkan 3 anak untuk membaca naskah doa) 
Anak 1 : Marilah kita berdoa: Ya Tuhan, terima kasih untuk firmanMu yang sudah kami dengar. 

Terima kasih karena kami juga dapat kesempatan membawa persembahan kepadaMu. 
Terimalah persembahan kami ya Tuhan.  

Anak 2: Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh menikmatai  alam ciptaanMu. Tolonglah kami 
supaya dapat memelihara dan memanfaatkan tanah, air dan udara ciptaanMu ini dengan baik. 
Buatlah kami untuk selalu bersyukur kepadaMu sambil mengingat dan menolong orang yang  
miskin dan orang yang kesulitan. 

Anak 3: Ya Tuhan, terima kasih karena telah membebaskan kami dari dosa melalui pengorbanan 
Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk tetap percaya kepadaMu dan tetap taat beribadah 
kepada-Mu, meskipun banyak tantangan dan kami masih harus menderita karena wabah 
Corona masih mengancam kami.  

Pelayan: Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa: 
(doa bapa kami diucapkan bersama).  

10. Nyanyian Pengutusan (berdiri) Trimah Kasih Tuhan 
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiaMu yang kualami dalam hidupku  
Terima kasih Yesus untuk kebaikanMu sepanjang hidupku 
Terima kasih Yesusku buat anugrah yang Kau b’ri 
S'bab hari ini, Tuhan adakan syukur bagiMu 

11. Berkat.  
Adik-adik, ingatlah selalu Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:16-18: Bersukacitalah 
senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Pegang teguh 
Firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau   Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin!   



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 16 Agustus 2020 

      Pokok Cerita: Percaya Tuhan adalah Kekuatan Menghadapi Masalah 

1. Sapaan Pembuka 
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bersukacita, kita berkumpul untuk 
bersekutu memuji Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita 
menghadapi   
 setiap masalah. Mari kita tenangkan diri  dan mengalami kehadiran Tuhan dalam  
ibadah ini. 

2. Votum dan Salam       (berdiri) 
Pemimpin: “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak     : “Amin!” 

Pemimpin: “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak        : “Salam juga!” 

3. Menyanyi “Mari Kita Bergembira” (KC.25) 
Mari kita bergembira, mari! Mari kita bergembira, mari! 
Ingat Tuhan kasih pada kita. Ingat Tuhan kasih pada kita. 
Mari, mari, bergembiralah! 

4. Cerita Pendek      (duduk) 
▪ Apa yang sering membuat kita menjadi takut? 
▪ Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi takut lagi? 

Doa: Tuhan Yesus, tolong kami anak-anakMu supaya dalam hidup ini kami tidak lagi 
menjadi takut, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menjaga 
kami. Amin. 

5. Bermazmur Mazmur 23:4b 
Pemimpin: aku tidak takut bahaya, 
Anak     : sebab Engkau besertaku; 

6. Menyanyi “Datanglah, Tuhan” (KC.286:4)  
Doaku, Tuhan, Kau dengar! Doaku, Tuhan, Kau dengar! 
Doaku, Tuhan, Kau dengar! Oh Tuhan datanglah! 

7. Doa Untuk Mendengar Cerita Alkitab 
Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh bersekutu hari ini. Tuhan Yesus ampuni kami yang 
sering melukai hatiMu lewat tutur kata, pikiran dan perbuatan kami. Janji-Mu membuat 
kami bersukacita untuk memdengarkan Firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus 
Amin. 

8. Bercerita: Bilangan 13 
 

“12 PENGINTAI” 
Tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel semakit dekat. 

Tuhan berfirman kepada bapak Musa: “Musa, suruhlah  12 orang  (tiap suku diwakili 
oleh 1 orang) untuk pergi melihat tanah Kanaan, perhatikan orang-orang yang tinggal 
di sana, apakah mereka kuat atau lemah? Apakah mereka banyak atau sedikit?Apakah 

tanah itu subur atau tidak? Lihatlah baik-baik,bawalah sedikit hasil buah-buahan dari 
negeri itu.” 

12 orang ini pun pergi sesuai dengan perintah Musa. Mereka melihat dengan 
jelas daerah yang mereka datangi. Janji Tuhan akan digenapi-Nya. Tanah ini begitu 
subur dan sangat indah. Sesudah lewat 40 hari 12 orang ini datang kepada Musa dan 
melaporkan apa yang mereka lihat. Mereka bercerita tentang tentang keadaan tanah 
Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Tapi sekalipun begitu ada ketakutan yang 
mereka rasakan. Apa itu? Ternyata mereka takut karena penduduknya kuat-kuat. 

Seorang dari 12 yang pergi mengintai tanah Kanaan  itu, ia adalah Kaleb bin 
Yefune mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata: memang 
benar, mereka banyak dan kuat. Bukankah Tuhan berjanji bahwa tanah ini akan 
diberikan kepada kita. Tuhan pasti menepati-Nya. Tuhan menolong kita tiba di sini 
dengan selamat. Percayalah kepada Tuhan, Ia pasti akan menolong kita untuk maju dan 
menduduki tanah Kanaan ini. Amin. 
Membaca Alkitab: Bilangan 13:30 

9. Doa Bapa Kami 
10. Menyanyi “Waktu Aku Takut” (KC.153) 

Waktu aku takut, aku percaya, percaya pada-Mu Allah, Tuhanku. 
Aku tidak takut, aku tidak takut, ‘ku percaya pada-Mu, ya Allah, Tuhanku. 

11. Persembahan: Nats  bawa persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan dan dengan 
demikian menyenangkan hati Tuhan  (Parafrase Bil.15:3)  
Menyanyi: “Bersyukur Kepada Tuhan” (KJ.299) 
 Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan 
 sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. 

12. Doa Persembahan dan Syafaat 
13. Ayat Hafalan: Mazmur 23:4b 
14. Petunjuk Hidup Baru (PHB) 

Hanya, janganlah memberontak kepada TUHAN, dan janganlah takut kepada bangsa 
negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah 
meninggalkan mereka, sedang TUHAN menyertai kita; janganlah takut kepada mereka. 
(Bilangan 14:9) 

15. Menyanyi “Jangan Kuatir” (PKJ 302)                       (berdiri) 
Jangan kuatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. 
Jangan kuatir, janganlah takut. Tuhan jaminan-Mu! 

16. Berkat 
 

Pemimpin : “Tuhan melihat engkau!”  
Anak  :  Amin 
Pemimpin : “Tuhan menjaga engkau!”  
Anak  :  Amin 
Pemimpin : “Tuhan menyayangi engkau” 
Semua  : “Haleluya! Amin!” 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 23 Agustus 2020 

    “Melawan Pemimpin Pilihan Tuhan Akan Menerima Hukuman” 

 
1. Sapaan Pembuka : 

Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, 
karena itu mari kita siapkan diri kita untuk beribadah.  

2. Votum dan Salam         (berdiri) 
Pemimpin : Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. 
Anak            : Amin. 
Pemimpin : Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada di sini beribadah kepada-Nya. 
Anak : Salam juga. 

3. Menyanyi “Matahari bersinar t’rang” 
Matahari bersinar trang burung berkicaulah senang 
Harum semerbaklah bunga dipadang 
Semunya mengajak kepada kita  
Kami puji nama Tuhan Yang Esa. 
Kami puji nama Tuhan Yang Esa. 
 

4. Percakapan Pendek       (duduk) 
Apakah kita sudah menghormati para pemimpin-pemimpin (orang tua, guru, pendeta, 
pejabat negara, orang yang lebih tua, dll) dalam hidup kita??? Ya tentu saja,  dengan cara 
bagaimana? 
 (menaati dan mendengarkan perintahnya, memberi salam, dll) 
Doa: Tuhan Yesus tolong kami untuk selalu menaati dan mendengarkan perintah para 
pemimpin kami. Ajar kami untuk tidak melawan pemimpin pilihan Tuhan. Ajar kami untuk 
senantiasa takut akan Tuhan. Amin 
 

5. Mazmur Berbalasan (Mazmur 6 : 2)      
Pemimpin  : Kasihanilah aku, Tuhan sebab aku merana;  
Anak : sembuhkanlah aku, Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. 

6. Menyanyi “Bertemu Dalam KasihNya” 
Bertemu dalam kasihNya, berkumpul dalam anugrahNya 
Bersukacita semua di dalam Tuhan 
Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu 
Mari bersuka cita semua, di dalam Tuhan 
 

7. Doa Pemberitaan Firman    
Ya Tuhan terima kasih untuk semua kebaikanMu kepada kami. Ampuni segala dosa kami 
sekiranya kami melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadaMu. Saatnya kami akan 
mendengar dan membaca FirmanMu. Urapi kami Tuhan ajarlah kami untuk selalu 
memberlakukan FirmanMu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa 
menolong kami. Amin 

8. Bercerita: Bilangan 16 – 17 

“PEMBERONTAKAN KORAH, DATAN DAN ABIRAM” 
 Tuhan mengangkat Musa dan Harun untuk memimpin orang Israel. Tetapi ada beberapa 
orang bapak yang tidak suka. Mereka selalu mengomel dan marah-marah kepada Musa dan 
Harun. Bapak-bapak itu adalah: Korah, Datan dan Abiram. Mereka tidak mau lagi 
mendengar perintah Musa dan Harun lalu pergi mempengaruhi orang Israel. “Ayo kita pergi 
menghadap Musa dan Harun, Mereka selalu meninggikan diri kepada kita. Masa kita terus 
menerus diperintah mereka. Ayo kita pergi kepada mereka. Dan kita katakan bahwa kami 
tidak mau lagi jika engkau terus menguasai dan memerintah kami.  

Merekapun berhasil mempengaruhi orang Israel. Korah, Datan dan Abiram memimpin 
dua ratus lima puluh orang datang menghadap Musa dan Harun. Mereka datang membawa 
persembahannya. Musa menerima dan menasehati mereka. Musa berdoa minta 
pengampunan kepada Tuhan. 

Tuhan melihat dan mendengar kelakuan Korah, Datan dan Abiram bersama dengan 
orang-orang Israel yang berhasil dipengaruhi. Tuhan menghukum mereka. Korah, Datan, 
Abiram dan keluarga mereka ditelan tanah juga harta mereka. Orang-orang Israel melarikan 
diri karena takut ikut ditelan tanah. Ternyata kita tidak boleh melawan pemimpin yang 
dipilih oleh Tuhan, karena melawan pemimpin yang sudah dipilih Tuhan pasti mendapat 
hukuman. 

 
9. Membaca Alkitab: Bilangan 16 : 33 
10. Doa Bapa Kami 
11. Persembahan  

Nas: Berilah bagian yang paling baik dari apa yang kamu terima. (Bilangan18:29) 
Mari kita membawa tanda syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Kita iringi dengan  
lagu “S’gala Milikku” 

 S’gala milikku ‘ku t’rima dari Bapa, Badan dan jiwa dib’rikan olehNya 
S’gala kidungku hormat dan puji syukur, kubrikan padaNya selama-lamanya 
Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai s’lamanya 
‘Ku ikut Tuhan slalu kuserahkan hidupku, bila kupandang Yesus senang hatiku. 

12.  Doa Syukur dan Doa  
- Bersyukur untuk persembahan dan ibadah yang dilaksanakan 
- Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam berbagai aktivitas hidup 
- Anak-anak dalam bertumbuh, belajar dan bermain 

13.  Petunjuk Hidup Baru (PHB): (Amsal 28 : 16) 
Kita akan menjalani kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa “Melawan pemimpin 
pilihan Tuhan akan menerima hukuman” karena Firman-Nya: “Penguasa yang menindas 
orang lain, tidak mempunyai akal sehat; penguasa yang membenci kecurangan akan 
memerintah bertahun-tahun.”  

14.  Menyanyi  “Trima Kasih Tuhan”              (berdiri) 
 Trima kasih Tuhan, trima kasih Tuhan Tuhan sudah sayangi kami Trima kasih Tuhan. 
15.  Berkat   

Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,  Anak       : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau  Anak       : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau  Semua     :   Haleluya!  Amin! 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 30 Agustus 2020 

    “Pertobatan Kepada Allah Membawa Keselamatan” 

 
1. Sapaan Pembuka 

Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini. Mazmur 149:4 berkata: “Sebab TUHAN berkenan 
kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan”.  Indah 
sekali. Kita yang hadir hari ini akan dimahkotai oleh Tuhan dengan keselamatan. Dengan penuh 
iman kita percaya bahwa:  
 

2. Votum dan Salam         (berdiri) 
Pemimpin :  Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. 
Anak :  Amin. 
Pemimpin :  Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada di sini beribadah kepada-Nya. 
Anak : Salam juga. 
 

3. Menyanyi KC 339:1 “Berhimpun Semua” 
Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar 
Berakhirlah segala pergumulan diganti kedamaian yang besar 
 

4. Percakapan Pendek (duduk) 
Apakah kamu masih mengingat cerita minggu yang lalu? Berikan waktu sejenak untuk menjawab. 
Benar sekali, cerita tentang Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Apakah kamu masih ingat 
apa yang terjadi dengan Korah, Datan dan Abiram? Berikan waktu anak-anak menjawab. Benar 
sekali, Korah, Datan dan Abiram mendapat hukuman dari Tuhan karena mencoba melawan 
pemimpin mereka. Begitulah, orang yang memberontak kepada pemimpin pilihan Tuhan akan 
mendapat hukuman. Sebaliknya, orang yang bertobat akan diselamatkan.  
 

5. Bermazmur (Mazmur 51:15) 
Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya 
orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. (Mazmur dibaca oleh Pelayan diikuti oleh anak) 
 

6. Doa Pembacaan Alkitab  
Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk menyembah Engkau dan mendengarkan Firman-Mu. 
Tetapi kami banyak berdosa kepada Tuhan, kepada sesama kami, bahkan kepada alam ciptaan-
Mu. Ampunilah kami Ya Tuhan. Sucikanlah diri kami, supaya kami layak datang kepada-Mu. 
Terima kasih atas anugerah-Mu, yaitu pengampunan dosa melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Ya 
Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti Firman-Mu. Amin. 
 

7. Bercerita: Bilangan 21:1-9 
ULAR TEMBAGA 

 Perjalanan bangsa Israel menuju Tanah Kanaan, menghadapi banyak rintangan. Kali ini 
mereka dihadang oleh Raja Arad. Mereka berperang, tetapi kasihan, bangsa Israel kalah kuat dari 
mereka. Banyak orang Israel yang ditawan. Bangsa Israel memohon kepada Tuhan, mereka 
berjanji kepada Tuhan: “Tuhan, jika kami menang melawan bangsa ini, maka kami akan mengikuti 
perintah Tuhan.”Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan memberikan kemenangan kepada 

bangsa Israel. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tetapi ada sesuatu yang mereka lupa 
lakukan, apa itu?.  

Ternyata bangsa Israel lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Perjalanan yang jauh dan berat 
juga telah membuat mereka lupa kalau Tuhanlah yang selalu menolong mereka dalam perjalanan. 
Mereka mulai lagi bersungut-sungut kepada Musa, ”Kenapa kami harus keluar dari Mesir dan berjalan 
di padang gurun ini. Apakah supaya kami mati di sini? Kami capek, tidak banyak makanan, dan tidak 
ada air. Makin lama, manna ini makin terasa hambar. Tidak enak. Wah… mereka tidak mengakui 
Tuhan lagi. Bukankah Tuhan yang menyediakan makanan dan minuman bagi mereka di perjalanan 
itu? Mereka memberontak, mereka telah melawan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat 
umat-Nya melawan-Nya? Tiba-tiba ada ular datang ditengah-tengah mereka. Ular itu semakin banyak 
datang. Orang Israel sangat ketakutan melihat ular-ular yang mulai mengigit satu per satu orang yang 
telah melawan Tuhan. Banyak dari mereka mati karena digigit ular. 

Orang Israel pun datang menghadap Musa. Mereka mengaku telah berbuat dosa kepada Tuhan. 
“Kami telah berdosa, kami telah berkata-kata melawan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya 
dijauhkannya ular dari pada kami.” Musa berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan berfirman: 
“Buatlah ular tedung dari tembaga dan taruh di sebuah tiang, maka setiap orang yang digigit ular dan 
melihat ke atas ular itu akan hidup.” Musa melakukan perintah Tuhan, setiap orang Israel yang digigit 
ular dengan melihat ke ular tembaga, tetap hidup. Umat Tuhan membutuhkan Juruselamat untuk bisa 
selamat selama-lamanya. Karena itu Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Ia yang mananggung 
dosa manusia, Ia yang dihukum disalibkan, sangat sakit hukuman itu, lebih sakit dari gigitan ular. Siapa 
yang melihat dan memandang kepada Yesus Kristus, percaya kepada-Nya, maka ia akan hidup 
selamanya. Percayalah. 

 
8. Membaca Alkitab: Bilangan 21:7-10 
9. Aktivitas: Membaca Ayat Hafalan Yohanes 3:14-15. 

Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia 
harus ditinggikan,  supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 
(Ayat hafalan ini dibacakan oleh guru dan diikuti oleh anak. Ulangi sampai 3 kali). 

10. Persembahan  
Nas: Mazmur 51:5 
Lagu: KC 275-Kunyanyi Senang 

Kunyanyi senang, kunyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, 
Yang b’ri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tent’ram 

11.  Doa Syafaat  
- Bersyukur atas ibadah yang berlangsung dan persembahan  
- Berdoa untuk semua petugas kesehatan di masa Covid-19 
- Berdoa untuk para pasien Covid-19 
- Berdoa untuk vaksin yang sementara diupayakan oleh para ahli 

12.  Ayat Hafalan Amsal  28:16 
13.  Menyanyi KC 35, Tuhan Tidak Lupa  (berdiri) 

Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat 
Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu 
S’lalu angkat muka dan berharap padaNya, Tuhan tidak lupa akan anak-anak-Nya. 

14.  Berkat   
Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,   Anak       : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau  Anak       : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau  Semua     :   Haleluya!  Amin! 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 6 September 2020  

Pokok Cerita: “Tuhan Yang Memberiku Kekuatan” 

1. Sapaan Pembuka 
Syalom! Selamat pagi! Apa kabar hari ini? Betapa kita bersukacita, sebab Tuhan senantiasa 
menolong kita menjalani hari demi hari sampai saat ini, hingga kita dapat lagi berjumpa untuk 
beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Marilah dengan hati yang siap kita menyembah 
Tuhan.  

2. Votum dan Salam       (berdiri) 
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!”             (Pemimpin: Adik-adik, silahkan duduk!) 

3. Menyanyi ”Dalam Nama Yesus” (KC 241) 
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang 
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan 
Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? 
Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. 

4. Percakapan pendek + Bermazmur    (duduk) 
Siapa yang pernah merasa takut? (minta respon peserta ibadah). Ya, ada banyak hal yang dapat 
membuat kita takut. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa atas apapun yang 
kita takuti. Karena itu datanglah selalu kepadaNya mengadalkan kekuatan Tuhan menghadapi rasa 
takut apapun, seperti dalam Kitab Mazmur 28:7 dikatakan; “TUHAN adalah kekuatanku dan 
perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan 
nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.” (Pemimpin membaca Mazmur ini sekali lagi dan 
mengajak peserta mengikutinya)  

5. Doa Pembacaan Alkitab  
Ya Tuhan kami bersyukur kepadaMu, sebab Engkau selalu menyertai kami, sekalipun kami sering 
berbuat yang tidak Engkau kehendaki, Tuhan Engkau melihat semua itu, perkenankanlah kami 
saat ini datang memohon pengampunanMu, agar dilayakkan beribadah kepadaMu, terutama 
cerita firmanMu yang akan kami dengarkan saat ini. Kuasailah kami supaya mendengarkan 
dengan baik untuk kami lakukan, agar tahu berbuat seperti yang Engkau kehendaki, dalam nama 
Tuhan Yesus ami berdoa. Amin 

6. Cerita Alkitab: Bilangan 22-24  “Bileam” 
Bahaya, bahaya!!! Celakalah kita, karena orang Israel sekarang sedang berkemah dekat tempat 

kita tinggal. Begitulah orang Moab bersama rajanya yang bernama Balak ketakutan melihat orang 
Israel yang sangat banyak itu sedang berkemah di  seberang sungai Yordan dekat Yerikho, dekat 
daerah mereka. Mereka berusaha mencari cara untuk menghadapi orang Israel itu. Balak raja Moab 
itu ingat bahwa ada seorang bernama Bileam, ia adalah hamba Tuhan, ia seorang yang setia 
melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaNya. Lalu raja itu menyuruh pegawainya pergi 
memanggil Bileam dengan maksud untuk datang menyumpahi orang Israel supaya mereka dapat 
dikalahkan.  

Ketika pegawai-pegawai itu datang kepada Bileam, mereka menyampaikan maksud 
kedatangan mereka. Lalu Bileam meminta petunjuk kepada Tuhan, dan oleh petunjuk Tuhan ia 
tidak mau melakukan permintaan itu. Mereka kembali kepada raja Balak, kemudian raja itu 
menyuruh orang lebih banyak lagi dan untuk membujuk Bileam agar mau datang ke tempatnya. 
Oleh petunjuk Tuhan pergilah Bileam kepada Balak. Kemudian mereka naik ke sebuah bukit untuk 
melihat orang Israel itu, di tempat itu mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Raja Balak 

menghendaki supaya Bileam hamba Tuhan itu mengutuk orang Israel, tetapi Tuhan tidak 
menghendaki hal itu dilakukan oleh Bileam, justru Tuhan menyuruh Bileam menyampaikan berkat 
bangsa Israel. Tiga kali mereka berpindah tempat untuk membujuk Bileam mengutuk orang Israel, 
bahkan raja Balak berjanji akan memberikan harta yang banyak jika ia menuruti permintaannya, 
tetapi tetap saja Tuhan menyuruh Bileam memberkati orang Israel. Akhirnya raja Balak itu jengkel 
dan marah, ia menyuruh Bileam pulang ke rumahnya. Bileam pun segera pulang ke tempat 
tinggalnya, dan raja itu juga pulang ke tempatnya dengan hati yang sangat kesal.   

Ternyata Allah senang karena Bileam dengan hati yang  sungguh menyampaikan hal yang baik 
kepada orang Israel. Allah yang membuatnya berani menolak keinginan Balak, sungguh Allah yang 
disembah orang Israel itu yang menguatkannya, Tuhan yang membuat mulut Bilema selalu mampu 
mengucapkan hal-hal baik untuk orang Israel. Ia tidak takut karena Allah yang memberikan setiap 
kata-kata yang akan kuucapkan. Tuhan yang telah memberi kekuatan kepada Bileam untuk berkata 
benar, Tuhan juga yang akan selalu memberi kekuatan kepada kita untuk selalu mengucapkan kata-
kata yang benar. Amin 

7. Pembacaan Alkitab: Bilangan 24:1-2 
8. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan: Mazmur 141:3 

Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada pintu bibirku! 
9. Persembahan. 

Nas: 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. (Roma 12:1) 
Sambil memberi persembahan kita menyanyi “Aku Bawa dan Berikan” (KC 355) 

Aku bawa dan berikan persembahanku 
Pada Yesus, pada Tuhan, Jurus’lamatku.  (dinyanyikan berulang sampai selesai persembahan dijalankan) 

10. Doa Syafaat  
Tuhan Yesus, syukur atas tuntunanMu, kami mengalaminya dalam ibadah saat ini; menyanyi, 
berdoa, mendengarkan cerita firmanMu, juga memberikan syukur kami lewat persembahan. 
Kami juga bersyukur Engkau selalu memberkati orangtua kami, kiranya mereka senantisa 
dimampukan mengasuh dan membimbing kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhanlah 
yang akan selalu menolong mereka mengerjakan tugas dan tanggungjawab mereka. Juga kami 
berdoa bagi semua orang terutama dokter dan perawat yang sedang berusaha merawat orangtua, 
saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhanlah yang akan menolong mereka, baik yang 
merawat maupun yang sakit. Sertailalah kami sepanjang seminggu kedepan ini dalam segala 
aktivitas kami agar kami selalu sehat dan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan 
yang sudah mengajar kami berdoa demikian............ (ucapkan bersama doa “Bapa Kami”) 

11. Petunjuk Hidup Baru (PHB)  
Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gementar, sebab TUHAN ALLAH itu 
kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." (Yesaya 12:2)  

12. Nyanyian Pengutusan  “Aku Anak Terang”   (berdiri) 
Aku anak terang, tugasku memberi terang 
Aku anak terang Yesus yang s’lamatkan ku 
Aku anak terang, aku tak mau berdusta 
Aku anak terang taat yang Tuhan p’rintahkan 
Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana ku pergi 
Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi 

13. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan 
Pemimpin  : Tuhan melihat engkau Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin!  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 13 September 2020 

Pokok Cerita: “Pemimpin yang dipilih Tuhan” 

 
1. Prosesi dan Sapaan Pembuka 

Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Berharap kita semua dalam keadaan baik. Syukur kepada Tuhan 
karena Dia memberikan waktu kepada kita untuk berkumpul di sini. Kita percaya bahwa Tuhan 
yang memanggil kita untuk  hadir saat ini. Ayo kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan 
“Dengar Dia panggil nama saya” 

Dengar Dia panggil nama saya 
Dengar Dia panggil namamu 
Dengar Dia panggil nama saya 
Juga Dia panggil namamu 

 Oh giranglah,oh giranglah  
Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah 

2. Votum dan Salam 
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!”       (duduk) 

3. Percakapan pendek + Bermazmur 
Adik-adik saat ini kita berada dalam masa pandemic di mana kita harus melakukan kebiasaan-
kebiasaan yang berbeda dengan sebelumnya. Kira-kira apa ya kebiasaan baru itu? (biarkan 
peserta menjawab). Nah, hal-hal tersebut adalah saran-saran yang dianjurkan oleh pemerintah 
kepada kita untuk dilakukan agar terhindar dari virus corona. Pemerintah itu adalah wakil Allah. 
Mereka ditunjuk oleh Allah untuk menolong kita dalam masa pandemic ini karena Ia sungguh 
mengasihi kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 4:4 “Ketahuilah, bahwa Tuhan telah 
memilih bagi-Nya seorang yang dikasihiNya; Tuhan mendengarkan, apabila aku berseru kepada-
Nya. 

4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 
Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan cerita alkitab. Tolonglah kami untuk 
mengerti karena kami sungguh terbatas dan penuh dosa. Ampuni dan layakkanlah untuk 
menyambut Firman-Mu. Ya Tuhan terima kasih atas kasihMu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin 

 
5. Cerita Alkitab:                               “Yosua Dipersiapkan” 

 Musa pemimpin bangsa Israel sudah tua, dan tidak dapat masuk ke tanah Kanaan 
yang dijanjikan Tuhan.  Lalu, Tuhan menyuruh Musa untuk mempersiapkan Yosua sebagai 
pemimpin untuk menggantikannya. Musa taat pada perintah Tuhan dan mengurapi Yosua untuk 
menjadi pemimpin Israel. Tuhan juga meminta Musa untuk memberkati orang Israel. Musa pun 
memberkati mereka semua sesuai dengan suku-suku bangsa mereka dengan berkat yang 
berbeda; ada yang akan menjadi pemimpin, ada yang akan jadi imam. Bahkan Tuhan berjanji 
akan tetap menyertai bangsa Israel.  

Naiklah Musa ke gunung Nebo, ia melihat Kanaan yang indah dan subur. Tuhan sungguh 
memberkati Israel dan memberikan tanah yang indah dan subur ini. Musa sungguh senang. Tak 

lama setelah itu Musa mati. Bangsa Israel sangat bersedih karena kehilangan pemimpin yang taat 
dan sabar. 

 30 hari kemudian bangsa Israel berhenti bersedih atas kematian Musa. Mereka kembali 
bersemangat untuk memasuki tanah Kanaan. Yosua pun menjadi pemimpin bagi mereka. Yosua 
sudah dipilih Tuhan, Tuhan menyertai Yosua. Yosua memimpin dengan baik dan taat, serta 
penuh Roh (berwibawa). Semua bangsa Israel mendengarkan dia. Amin 

6. Baca alkitab: “Ulangan 34:9” 
7. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan: Mazmur 4:4 

 “Ketahuilah, bahwa Tuhan telah memilih bagi-Nya seorang yang dikasihiNya; Tuhan 
mendengarkan, apabila aku berseru kepada-Nya.  (Ayat hafalan ini dibaca oleh pelayan dan diikuti 
peserta. Ulangi sebanyak 3 kali) 

8. Persembahan. 
Nas: “Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya 
Tuhan di tengah-tengah kami; sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi 
ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu.”  (Keluaran 34:9) 
Mari kita menyerahkan tanda syukur kita dengan menyanyikan “Bersyukur” 

Bersyukur, bersyukur  mari bersyukur karena Tuhan baik  
Bersyukur, bersyukur  mari bersyukur karena Tuhan baik  

9. Doa Syafaat 
Tuhan Yesus terima kasih buat waktu yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh 
datang bersama-sama beribadah memuji namaMu khususnya kami telah mendengarkan 
cerita melalui Firman-Mu ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia hanya 
kepadaMu. Kami berdoa untuk orangtua kami kiranya Tuhan menjaga mereka sehingga 
mereka tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk keadaan yang kami 
alami saat ini biarlah Tuhan selalu melindungi kami sehingga kami terhindar dari virus 
corona. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain agar minggu depan kami bisa 
bertemu lagi untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin 

10.Penuntun Hidup Baru: Roma 13:4  
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, 
takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah 
hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 

11.Nyanyian Pengutusan       (berdiri) 
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, 
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, 
Aku diberkati…. 

12.Berkat 
Adik-adik,pegang teguh dan ingatlah selalu Firman Tuhan  dari Amsal 14:2 “Siapa berjalan dengan 
jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia. Terimalah berkat Tuhan. 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau  
Anak     : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau   
Anak     : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau   
Semua  : Haleluya!  Amin! 

 
  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 20 September 2020 

     Pokok Cerita: Tuhan Berkuasa Mengendalikan Alam Semesta 

1. Pembukaan  
Halo.... Bagaimana kabarnya pagi ini? Sambil berdiri, mari dengan sukacita kita datang memuji 
Tuhan dengan menyanyi “Kumasuki gerbangNya” 

Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halamanNya dengan pujian 
Kataku hari ini harinya Tuhan, kubersuka s’bab Dia girangkanku 
Dia girangkanku, o, Dia girangkanku, kubersuka s’bab Dia girangkanku (2x) 

2. Votum dan Salam 
Pemimpin : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita” 
Anak : “Amin” 
Pemimpin : "Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini” 
Anak : “Salam juga”  

3. Percakapan Pendek + Bermazmur     (duduk) 
Adik-adik, siapa yang tahu warna pelangi? Pada waktu kapan kita bisa melihat pelangi? Sungguh 
luar biasa Tuhan menciptakan pelangi yang sangat indah sehabis hujan turun. Masih ada banyak 
hal luar biasa yang Tuhan kita dapat lakukan karena Dia adalah Allah yang Mahakuasa. Mazmur 
77:15 mengatakan: “Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban; Engkau telah menyatakan kuasa-
Mu di antara bangsa-bangsa” (Mazmur dibacakan sekali lagi dan diikuti oleh peserta ibadah) 

4. Menyanyi “Allahku besar” 
Allahku besar, kuat dan perkasa tiada yang mustahil bagiNya (2x) 
Gunung milikNya, sungai milikNya, bintang-bintang ciptaanNya, o o 
Allahku besar kuat dan perkasa tiada yang mustahil bagiNya. 

5. Doa Pembacaan Alkitab 
Tuhan, kami senang sekali boleh beribadah pada hari ini. Mohon ampuni kami, jika kami sering 
melakukan kesalahan. Kasih Tuhan Yesus membuat kami selalu bersukacita. Kami siap 
mendengarkan cerita Alkitab, tolong kami supaya dapat mendengar dengan baik. Terima kasih 
Tuhan Yesus. Amin 

6. Bercerita    “Tiba di Negeri Perjanjian” 
Yosua telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin 

bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berjanji akan menolong dan menyertai Yosua. 
Bangsa Israel pun berjanji akan mendengarkan perkataan Yosua. Maka Yosua pun segera 
memulai tugasnya. Yosua mengirimkan dua orang untuk pergi melihat keadaan kota Yerikho. 
Kedua orang itu pun berangkat dan tiba di rumah Rahab. Akan tetapi kedatangan mereka sebagai 
mata-mata, ketahuan dan hampir tertangkap, namun Tuhan memakai Rahab untuk menolong dan 
menyembunyikan mereka, sehingga kedua orang tersebut bisa lolos dan kembali melaporkan apa 
yang mereka lihat dan alami kepada Yosua. Bahkan dengan yakin mereka menyampaikan kepada 
Musa bahwa Tuhan sudah menyerahkan seluruh negeri itu untuk bangsa Israel.  

Keesokan harinya, Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ketika mereka tiba 
di sungai Yordan, tinggallah mereka di situ berkemah sebelum menyeberang. Tiga hari kemudian, 
bangsa Israel mulai dipersiapkan untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua memberikan 
perintah sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Para imam akan berjalan di depan mengangkat 
tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Tuhan dan rombongan yang lain akan mengikuti dari 
belakang. Demikianlah semua  berjalan sesuai dengan urutan yang telah diatur. Seketika para 
imam yang membawa tabut perjanjian itu, menginjakkan kakinya ke dalam sungai, maka air 

sungai itu terbelah dua, sehingga bagian tengahnya menjadi kering. Seluruh bangsa Israel 
menyeberang dengan selamat. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Tuhan berkuasa atas 
sungai Yordan, Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta. 

Setelah semua orang selesai menyeberang, Tuhan berfirman kepada Yosua agar memilih 
12 orang (mewakili 12 suku Israel). Setiap orang akan mengangkat satu batu dari sungai Yordan 
dan  membawanya ke seberang. Lalu  Yosua mendirikan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan 
itu sebagai peringatan bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. 
Ketika semua telah dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada 
Yosua: “Perintahkanlah para imam yang mengangkat tabut itu keluar dari sungai”. Maka Yosua 
pun melakukan demikian. Ketika para imam keluar dari sungai, pada saat itu juga air di sungai 
Yordan kembali menyatu dan mengalir seperti biasa. Mereka semua bersyukur dan bersukacita 
atas pertolongan Tuhan. Kedua belas batu tadi, didirikan oleh Yosua di Gilgal sehingga mereka 
akan terus mengingat perbuatan Tuhan yang Mahakuasa. Amin  

7. Baca Alkitab (Yosua 3:13) 
8. Persembahan,  

Nas: Sekarang, ya Allah kami, kami ucapkan syukur kepada-Mu, dan kami memuji nama-Mu yang 
agung. (1 Tawarikh 29:13) 
Mari memberi persembahan sambil menyanyikan “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan” 

Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan, kunyanyikan s’lamanya. 
Kututurkan ‘tak jemu kasih setiaMu Tuhan;  
kututurkan ‘tak jemu kasih setiaMu turun temurun 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan, kunyanyikan s’lamanya. 

9. Aktivitas: Ayat Hafalan (Mazmur 77:15) 
“Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban; Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara 
bangsa-bangsa.” 

10. Doa Syafaat dan Doa Bapa Kami 
Tuhan Yesus terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya 
Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Persembahan syukur sudah kami berikan, 
terimalah ya Tuhan. Tuhan berkatilah orang tua kami, guru-guru di sekolah dan di sekolah 
minggu. Kami percaya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama 
Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa ....(mengucapkan doa Bapa Kami bersama-
sama) 

11. Petunjuk Hidup Baru 
“Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan 
melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu” (Yosua 3:5) 

12.Menyanyikan “O Berkati kami” (KC 345:1)     (berdiri) 
O, berkati kami dan lindungi kami,  
Tuhan b’rilah rahmatMu oleh sinar wajahMu! 

13.Berkat  
Pemimpin “Tuhan melihat engkau,”   Anak “Amin”  
Pemimpin “Tuhan menjaga engkau,”   Anak “Amin”  
Pemimpin “Tuhan menyayangi engkau”   Semua “Haleluya!  Amin!” 

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
MINGGU, 27 SEPTEMBER 2020 

   “HORMATILAH TUHAN, MENGAKULAH DI HADAPANNYA!” 

 
1. Sapaan Pembuka 

Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali. Sekarang, kita akan bersama 
memuji Tuhan. Mari semuanya berdiri dan kita mulai ibadah kita. 

2. Votum & Salam       (BERDIRI) 
Pemimpin : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita.” 
Anak : “Amin.” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini.” 
Anak : “Salam juga.” 

3. Menyanyi “HATIKU PENUH NYANYIAN” 
Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian 
Hatiku bernyanyi untuk, Raja s’gala raja 
Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan 
Nama-Nya Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, oh Dialah Raja 
Sembahlah dan pujilah Dia (3x) Raja s’gala Raja 

4. Mazmur 18:2       (DUDUK) 
Ia berkata: “Aku mengasihi Engkau, ya TUHAN, kekuatanku! 

5. Menyanyi “FIRMAN TUHAN” (NJNE 16:1) 
1)Firman Tuhan yang aku rindukan; Bicaralah aku mendengar 

6. Doa Pemberitaan Firman 
“Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji-Mu. 
Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu untuk semua kesalahan kami. Tuhan, terima 
kasih juga buat cinta dan sayang-Mu bagi kami sehingga Engkau selalu mengampuni 
kami. Sekarang, kami mau mendengarkan berita firman-Mu. Roh Kudus tolong kami 
untuk dapat mengerti. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

7. Bercerita: YOSUA 5 – 7 
“RUNTUHNYA TEMBOK YERIKHO” 

Yosua adalah orang yang dipakai Tuhan untuk bersama-sama dengan bangsa 
Israel. Tuhan berfirman kepada Yosua: “Turutilah semua perintah-Ku dan  kota 
Yerikho akan Kuserahkan kepada bangsa ini.” Yosua kemudian memanggil para imam 
dan memerintahkan mereka untuk mengangkat tabut perjanjian, membawa tujuh buah 
sangkakala tanduk domba dan berjalan mengelilingi Yerikho selama tujuh hari. Mereka 
harus berkeliling sekali saja dan tidak bersuara pada hari pertama sampai hari keenam. 
Tetapi hari ketujuh mereka harus berkeliling sebanyak tujuh kali. Dan pada putaran 
terakhir para imam harus meniup sangkakala dan bangsa itu harus bersorak. 
Demikianlah semuanya diperintahkan dan dilakukan sesuai perintah Tuhan. 
Runtuhlah tembok Yerikho. Bangsa itu masuk dan dimusnahkannya orang-orang yang 

ada kota itu kecuali Rahab dan keluarganya. Yosua mengingatkan mereka agar tidak 
mengambil barang (emas, perak dan tembaga) yang ada dalam kota itu. Sebab 
semuanya itu akan diserahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata ada satu orang dari 
mereka yaitu Akhan diam-diam mengambil barang tersebut. Sehingga ketika mereka 
berperang melawan orang Ai, mereka kalah. Mengapa? Karena mereka sudah tidak 
takut dan hormat lagi kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menuruti perintah Tuhan. 
Akhan kemudian ditegur oleh Yosua: “Anakku, hormatilah TUHAN, Allah Israel, dan 
mengakulah dihadapan-Nya.” Akhan mengakui semua kesalahannya dan pada 
akhirnya dia beserta keluarganya dihukum. Amin.  
Membaca Alkitab Yosua 6:2-7 
 

8. Doa Bapa Kami 
9. Persembahan 

Nats Persembahan: “Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hatiku, aku 
mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib;” (Mazmur 9:2) 
Menyanyi “KAMI BAWA TUHAN” (KSM 372:1) 

1) Kami bawa Tuhan persembahan ini; Tanda ucap syukur dengan rela hati 

10. Doa Persembahan & Doa Syafaat 
11. Ayat Hafalan Yosua 7:19a 

 
12. Petunjuk Hidup Baru      (BERDIRI) 

Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua: “Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yerikho 
ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.” (Yosua 6:2) 

 
13. Menyanyi “BAPA ANTARLAH KAMI” (KC 360) 

Bapa antarlah kami, pulang ke rumah lagi 
B’ri kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu 
 

14. Berkat 
Pemimpin : Tuhan melihat engkau 
Anak   : Amin 
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau 
Anak   : Amin 
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau 
Semua  : Haleluya, haleluya! Amin  

 

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 04 Oktober 2020 

Pokok Cerita: Tuhan Menyiapkan Tempat Bagi Umat-Nya 

 
1. Sapaan Pembuka 

Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur karena kasih Tuhan kita dapat bertemu 
dan berkumpul di sini. Kita percaya Tuhan hadir di saat ini. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan 
dengan sukacita sambil menyanyi “Memuji Tuhan Selalu”. 

Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. 
Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. 
Puji, puji, mari kita puji Dia, puji, puji, mari kita puji Dia. 

2. Votum dan Salam 
Pemimpin : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin :“Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” 

3. Percakapan pendek + Bermazmur   (duduk) 
Adik-adik, apa perasaanmu jika kamu hendak menuju suatu tempat, tetapi dalam perjalanan 
kamu menemui banyak kendala (misalnya: ban kendaraan kempes/bocor, jalan rusak penuh 
lumpur, jalan tergenang air, dll), tetapi pada akhirya kamu melewati semua kendala itu dan tiba 
dengan selamat di tempat tujuan? (tunggu respons peserta). Pasti perasaan kita senang sekali, 
dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menuntun dan menolong kita melewati kendala 
itu sehingga boleh tiba di tempat yang kita tuju. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Alkitab pun 
berkata dalam Mazmur 16:2, Aku berkata kepada TUHAN: “Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang 
baik bagiku selain Engkau”! (Mazmur 16:2 selanjutnya dibaca secara berbalasan, kalimat dicetak keluar 
oleh pemimpin, dan kalimat yang dicetak ke dalam oleh peserta) 

 

4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh Pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 
Tuhan Yesus, kami rindu mendengar cerita firman-Mu. Kami percaya, Tuhan Yesus sangat 
mengasihi kami, ampuni kami yang berdosa ini supaya kami layak untuk mendengar firman-Mu. 
Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu, sehingga dosa dan kesalahan kami diampuni 
dan tidak diperhitungkan lagi. Dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. 

 

5. Pembacaan Alkitab: Yosua 10:12-14 
6. Cerita Alkitab: Merebut Tanah Kanaan 

Saya adalah bapak Yosua. Saya ditunjuk oleh Tuhan mengantikan bapak Musa untuk 
memimpin bangsaku, bangsa Israel, menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan untuk 
diberikan kepada kami. Tetapi, merebut tanah Kanaan sangatlah tidak mudah, banyak hambatan, 
banyak tantangan, setidaknya pertempuran demi pertempuran harus kami lalui. 

Saya ingat sekali, suatu kali, kami harus bertempur dengan orang Ai. Saat itu, saya cemas 
dan takut, apalagi, kami sudah mengalami kekalahan saat pertama kali bertempur dengan 
mereka. Namun, di saat saya merasa cemas dan takut, Tuhan berkata kepadaku: “Kumpulkanlah 
semua tentaramu dan pergilah dengan mereka ke Ai. Jangan cemas dan takut, Aku akan 
memberikan kemenangan kepadamu. Raja Ai, rakyatnya, kotanya, negerinya akan kau rebut”. 
Lalu kami pun berangkat ke Ai, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan akan 
menyerahkan mereka kepada kami. Kami berperang dengan orang Ai, dan akhirnya, ya…benar 
kata Tuhan…kami menang. Raja, rakyat, dan kota Ai berhasil kami taklukkan. 

Setelah berhasil menaklukkan Ai, perjuangan kami semakin berat. Pertempuran satu ke 
pertempuran berikutnya masih harus kami lalui. Kami pernah bertempur dengan gabungan 

kelima raja orang Amori beserta dengan tentaranya. Bahkan kami pernah juga bertempur dengan 
raja Yabin dari Hazor beserta dengan sekutunya bersama dengan semua tentara mereka, 
sehingga jumlah mereka sangat banyak seperti pasir di pantai. Banyak sekali. Bahkan mereka juga 
dilengkapi dengan kuda dan kereta yang sangat banyak.  Sangat menakutkan. Ya....menghadapi 
pertempuran-pertempuran tersebut, selalu saja saya merasa takut. Takut sekali. Tetapi, Tuhan 
jugalah yang selalu menguatkan saya dengan berkata: “Janganlah takut kepada mereka, sebab 
Aku menyerahkan mereka kepadamu”. Dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan bahwa 
Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kami, kami maju bertempur, dan memang terbukti, 
kami berhasil mengalahkan semua raja-raja bersama tentara mereka itu, dan  menaklukkan 
seluruh negeri mereka, sampai akhirnya kami berhasil merebut dan menempati tanah Kanaan. 
Saya bersaksi bahwa Tuhan sendirilah yang sesungguhnya menyiapkan tanah Kanaan untuk kami 
tempati. Tuhan sendirilah yang sesungguhnya bertempur untuk kami sehingga semua tantangan 
yang kami hadapi boleh kami lalui. Amin. 

 

7. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan 
1 Korintus 3:16,  Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam 
di dalam kamu?  (Ayat hafalan ini dibaca oleh pelayan dan diikuti peserta. Ulangi sebanyak 3 kali) 

 

8. Persembahan 
Nas: Mazmur 138:2; Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh 
karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala 
sesuatu.  

 

Menyanyi “Bersyukur kepada Tuhan” (KJ 299) (dinyanyikan berulang-ulang sampai persembahan selesai) 
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,  
sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan  

 

9. Doa Syafaat dan Doa Bapa Kami 
Pemberitaan Firman dan Persembahan: Terima kasih Tuhan Yesus, kami diperkenankan 
mendengar firman-Mu, dan juga diperkenankan menyatakan persembahan. Kiranya kami selalu 
mengingat dan melakukan firman-Mu, dan persembahan kami kiranya berkenan bagi-Mu. 
Orang Tua dan Guru Sekolah Minggu: Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan kami orang 
tua dan guru sekolah minggu di sisi kami, sehingga melalui mereka kami dapat merasakan kasih 
sayang-Mu dan melalui mereka kami selalu diajar dan dingatkan akan firman-Mu. Berkati mereka.  
Pemerintah dan Pergumulan Virus Corona: Berkati pemerintah kami, pekerjaan mereka 
semakin berat dengan adanya virus corona. Beri mereka hikmat, supaya mengeluarkan kebijakan 
yang tepat bagi penanganan virus ini. Lindungi dan karuniakan kesehatan yang baik kepada 
dokter, perawat, bahkan relawan yang memberi diri untuk menangani pasien yang terpapar virus 
ini. Dalam kuasa-Mu, kami mohon kiranya pergumulan akan virus ini segera berakhir. Tuhan 
Yesus, inilah syafaat kami, dengarkanlah, dalam nama-Mu, kami berdoa dan yang juga telah 
mengajar kami berdoa………… (doa bapa kami diucapkan bersama)………………. 

 
 

10. Nyanyian Pengutusan “Tuhan, Kau Gembala Kami” (KJ 407:1)  (berdiri) 
Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami, domba-Mu; 
B’rilah kami menikmati hikmat pengurbanan-Mu. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milik-Mu, 
Tuha Yesus, Jurus’lamat, kami ini milik-Mu. 

 

11. Berkat. Adik-adik, ingatlah selalu Firman Tuhan dari Mazmur 16:2, Aku berkata kepada TUHAN: 
“Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau”! 

Pemimpin : Tuhan melihat engkau Anak: Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  Anak: Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua: Haleluya!  Amin!  

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 11 Oktober 2020 

Pokok Cerita: “Janji Setia Menyembah Tuhan” 

 
1. Prosesi 

Selamat pagi adik-adik . Kita bersyukur bisa berkumpul sekarang. Kita percaya Tuhan hadir di 
sini bersama dengan kita. Tuhan Yesus memanggil kita merasakan hadirat-Nya. Mari kita 
berdiri, dan sama-sama kita menyanyikan lagu“Dengar Dia Panggil Nama Saya” 

Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. 
Dengar Dia panggil nama saya juga Dia panggil namamu. 
O,  giranglah (haleluyah) o giranglah (puji Tuhan) 
Yesus amat cinta pada saya, o giranglah. 
 ‘Ku jawab ya,… ya..ya, ‘kujawab ya..ya..ya  ‘Kujawab ya Tuhan, ‘ku jawab ya Tuhan 
 ‘Ku jawab ya…ya….ya 

2. Votum dan Salam 
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” …. duduk 

 
3. Percakapan pendek + Bermazmur 

Bagaimana perasaan  anak-anak pada saat ada virus Corona dan membuat anak-anak harus 
belajar di rumah? (tunggu respons beberapa anak).  Kita yakin apa pun kesusahan kita Tuhan 
pasti tahu dan mengerti seruan kita minta tolong.  Kata Firman :  Ya TUHAN, dengarlah doaku, 
biarlah seruanku sampai kepada-Mu. Mazmur 102 : 2 (BIS) (Dibaca Pelayan diikuti anak-anak) 

4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh Pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 
Trima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau memperdengarkan firman-Mu. Tetapi kami ini penuh 
dengan dosa. Mohon ampunilah kami agar kami layak mendengar Firman-Mu.  Dalam nama 
Tuhan Yesus.  Amin.  

5. Cerita Alkitab: 
PERJANJIAN SIKHEM 

Bapak Yosua sudah memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Mereka sudah tinggal dan 
menikmati kemakmuran negeri itu. Sekarang bapak Yosua sudak tua. Ia memanggail semua orang 
Israel untuk berkumpul. Waktu mereka sudah berkumpul, bapak Yosua memperingatkan 
mereka:”Kamu semua tahu, kita sudah tinggal dinegeri Kanaan ini. Ia telah memberikan semua 
yang terbaik kepada kita.Sekarang saya sudah tua. Saya ingin menyampaikan kepada kalian. Yang 
membuat kita bisa sampai di Kanaan ini adalah Tuhan. Tuhanlah yang berperang mengalahkan 
semua musuh-musuh kita. Dialah yang menyelematkan kita. Supaya kamu tetap selamat, kamu 
harus setia menyembah Tuhan.” 
 Bapak Yosua ingin sekali supaya orang Israel tetap setia menyembah Tuhan. Maka di daerah 
yang bernama Sikhem Ia mengumpulkan orang Israel lagi. Para tua-tua dan semua pemimpin 
harus hadir. Waktu mereka sudah berkumpul, mulailah bapak Yosua berbicara kepada mereka, 
katanya:”Kamu tahu bahwa dari nenek moyangmu Abraham, Isak dan Yakub dahulu Tuhan 
sendirilah yang menyertai dan menyelamatkan kamu.  Bahkan matamu sendiri yang melihat 
bagaimana Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menyelamatkan kamu dari Mesir. Tuhan 
jugalah  yang sudah menyertai dan menyelamatkan kamu dari berbagai ancaman bangsa lain. Dan 
kalau sekarang kita bisa tinggal ditanah Kanaan ini, hal itu karena Ia menyertai kita. Maka 
sekarang aku mengingatkan kepada kalian :"hormatilah TUHAN. Sembahlah Dia dengan tulus 
ikhlas dan setialah kepada-Nya. Kamu tidak boleh menyembah yang lain, selain Tuhan. Aku dan 
semua keluargaku akan setia menyembah Tuhan.” 

Maka orang Israel berama-ramai menjawab kepada bapak Yosua:”Tidak bapak Yosua, kami 
tidak akan meninggalkan Tuhan. Jauhlah kiranya dari kami perbuatan itu.  Lalu kata bapak 
Yosua:”Tetapi apakah kamu sanggup? Karena Allah kita itu suci, Ia mau kita hanya menyembah 
kepada-Nya. Dan kalau kamu meninggalkan Dia dan menyembah kepada yang lain pasti kamu  
dihukum dan dibinasakan.” Pokoknya kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan kami hanya 
akan menyembah kepada-Nya. ‘Kan kami sudah melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kami.  
Kami sudah dibawa keluar dari Mesir tempat kami diperbudak. Di perjalanan kami dilindungi dari 
serangan banyak musuh. Dia juga yang memberikan tanah Kanaan ini. Kami tidak akan 
meninggalkan Dia. Kami akan menyembah hanya kepada-Nya saja. Kami berjanji. Berjanji akan 
setia beribadah hanya kepada Tuhan saja. Dan kami dengan senang hati akan taat 
mendengar serta melakukan FirmanNya.” Demikianlah di Sikhem orang Israel berjanji untuk 
setia menyembah hanya kepada Tuhan. Amin  

6. Pembacaan Alkitab:  
7. Persembahan. 

Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, 
supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah -- yaitu 
apa yang baik dan yang menyenangkan hati-Nya dan yang sempurna Roma 12 : 2 (BIS)  
Menyanyi “ Setialah”  

 Setialah, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia-Nya sampai mati. 
 Apakah balasanmu untuk kasih setia-Nya. Setia, setialah  setialah sampi mati. 

8. Aktivitas – Menghafal ayat Yosua : 24 : 24b: "Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, 
dan firman-Nya akan kami dengarkan. (Ayat hafalan ini dibaca oleh pelayan dan diikuti anak. 
Ulangi sebanyak 3 kali dan anak berlomba menghafal) 

9. Doa Syafaat  
Pemimpin  :  Tuhan Yesus, terima kasih untuk Firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih  

juga karena Engkau memberi kesempatan kepada kami memberi persembahan.  
      Anak             :  Terimalah persembahan kami ya tuhan.   

Pemimpin   : Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tetap bisa belajar dengan baik. Berkati juga  
bapak dan ibu guru kami. Semoga meski ada virus korona kami tetap bisa belajar 
dengan baik.  

Anak             : Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.  
Pemimpin   : Tuhan Yesus, mampukanlah kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul  

karena korona.  
Anak             : Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.  
Pemimpin   : Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa  

Kami demikian (Diucapkan bersama). 
10. Nyanyian Pengutusan (berdiri)  KMM 127 mengikut Yesus Keputusanku  

Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan,  
mengikut Yesus keputusanku Tetap teguh, tetap teguh. 
 ‘Ku ikut sampai ke rumah Bapa, ‘ku ikut sampai ke rumah Bapa 
 ‘Ku ikut sampai ke rumah Bapa, tetap teguh, tetap teguh. 

11. Berkat.  
Adik-adik, pergilah, lakukan Firman Tuhan ini  “Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan 
firman-Nya akan kami dengarkan.” Siapkan hati  terima berkat Tuhan. 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin! 

 

 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 18 Oktober 2020 

Pokok Cerita: “Aku Berseru dan Tuhan Menolongku” 

 
1. Sapaan Pembuka: 

Syalom… selamat hari Minggu. Dengan sukacita dan syukur mari menyembah Tuhan  
2. Votum dan Salam      (berdiri) 

Pemimpin     : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak               : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” 

3. Menyanyi  “Tuhan Pencipta Semesta” (KC 9:1,2) 
1. Tuhan, Pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia,  

sungguh besar karunia yang Kauberi 
2. KasihMu nyata terjelma di sinar surya yang cerah,  

di sawah dan tuaiannya yang Kauberi 
 

4. Percakapan Pendek    (duduk) 
Apakah kita senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Ya, tentunya 
sangattt membutuhkan misalnya dalam hal apa? 

 (seluruh hidup, nafas, kekuatan ,keselamatan. dll) 
Doa: Tuhan Yesus tolong kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus Mahapenolong dan mau 
mendengarkan seruan permohonan kami. Ajar kami selalu bersandar padaMu. Amin. 
 

5. Mazmur Berbalasan : Mazmur 18:7   
Pemimpin  : Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, 
Anak : kepada Allahku aku berteriak minta tolong. 
Pemimpin : Ia mendengar suaraku dari baitNYa 
Anak : teriakku minta tolong kepadaNya sampai ke telinga-Nya. Amin. 

6. Menyanyi : “Allah Bapa Melindungi” (KC 37:1,4) 
1. Allah Bapa melindungi anak-anakNya di bumi,  

burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. 
4.    Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkanNya,  
       dilimpahkan cinta kasih agar m’reka baik dan suci 

7. Doa Pemberitaan Firman    
Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Ampunilah segala dosa 
kami Tuhan baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Trimakasih Tuhan 
Engkau meLayakkan kami selalu menjadi anak-anak yang TUhan kasihi. Ajar kami 
mengerti kehendak dan kuasa Tuhan lewat firmanMU yang akan kami dengar. Amin.  
 

8. Bercerita : Hakim-Hakim 3:12-30 
‘AKU BERSERU DAN TUHAN MENOLONGKU” 

 Orang Israel bersukacita karena mereka sudah memasuki tanah Kanaan dibawah 
pimpinan Yosua. Namun,Setelah Yosua (Pemimpin Israel pengganti Musa) mati, orang Israel 

mulai meninggalkan Tuhan dan melakukan yang jahat. Hal itu membuat Tuhan sakit hati dan 
menghukum mereka. Tuhan mendatangkan Eglon, Raja Moab yang bekerjasama dengan bani 
Amon dan bani Amalek menaklukkan dan menjajah bangsa Israel selama 18 tahun. Bangsa Israel 
sangat tertekan,menderita.  

Mereka kemudian berseru minta tolong pada Tuhan. “Tuhan…tolonglah kami, bebaskanlah 
kami dari Raja Moab yang kejam ini” Dengan sepenuh hati mereka berseru kepada Tuhan dan 
penuh penyesalan mereka mengakui kesalahan mereka. Tuhan yang MahaPenolong tetap 
mengasihi Israel. Sekalipun Israel pernah berdosa, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang 
Pemurah. Ia mendengar seruan Israel. Tuhan mendatangkan seorang penyelamat bagi mereka 
yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal (Lincah kiri). Ehud membuat sebuah 
pedang dan menaruhnya dalam pakaiannya. Ehud dan beberapa orang pergi membawa upeti 
(persembahan) untuk  raja Eglon,setelah seleai  ia menyuruh orang-orang yang bersamanya itu 
pulang. Ehud kembali lagi ke raja Eglon dan mengatakan “Saya ada pesan rahasia untuk raja!” 
Raja menyuruh semua pengawalnya keluar, Ehud mendekat dan seketika ia mengambil pedang 
dari balik pakaiannya dan menikam raja Eglon hingga tewas. Ehud lari lewat pintu belakang 
sehingga para pengawal tidak berhasil menangkapnya.  

Ehud meniup sangkakala di pegunungan Efraim dan turunlah orang Israel, dibawah 
pimpinan Ehud mereka menyerang orang Moab. Sekitar 10.000 orang Moab dikalahkan. Bangsa 
Israel hidup aman selama 80 tahun. Tuhan telah mendengar seruan bangsaNya, Tuhan 
mengasihi dan mau meolong setiap anak-anakNya yang berseru kepadaNya. Amin. 

 
9. Membaca Alkitab  : Hakim-Hakim 3:15 
10. Doa Bapa Kami 
11. Persembahan 

“Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ia memuliakan Aku”. (Maz 50:23a) 
Menyanyi  “Tuhan tidak lupa” (KC 35:1,2) 
1. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat 
2. Tuhan tidak lupa bila orang berseru. Ia memberikan pertolongan yang perlu 
 

12. Doa Persembahan dan Syafaat  (Bersyukur atas persekutuan, persembahan, kehidupan yang 
dijalani setiap hari. Berdoa Tuhan terus menolong dalam masa belajar dan pertumbuhan) 

13. Ayat Hafalan : Mazmur 124:8 
 

14. Petunjuk Hidup Baru (PHB): (Hakim-hakim 3:15a) 
“Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka 
seorang penyelamat yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal”  

15. Menyanyikan KC 35:3                  (berdiri) 
S’lalu angkat muka dan berharap padaNya. Tuhan tidak lupa akan anak-anakNya. 
 

16. Berkat   
Pemimpin  : Tuhan melihat engkau,   Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau ;  Anak    : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau;   Semua  :  Haleluya!  Amin!  
 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 25 Oktober 2020 

              Pokok Cerita: “Tuhan Memberi Kemenangan kepada Umat-Nya” 

1. Sapaan Pembuka: 
Syalom… selamat hari Minggu. Dalam rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan 
bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya, mari kita menyembah Tuhan.  

2. Votum dan Salam      (berdiri) 
Pemimpin     : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak               : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” 

3. Menyanyi  “Mari Nyanyi Bergemar” (KC 117) 
Mari nyanyi bergemar, puji Tuhan yang besar.  

4. Percakapan Pendek    (duduk) 
Siapa yang menolong kita menghadapi masalah?  
Siapa yang memberikan kemenangang kepada kita saat menghadapi godaan dan ujian?  
Doa: Kami tahu Tuhan selalu berjalan di depan kami. Tuhan senantiasa menolong kami 
dan memberi kemenangan. Tuhan, teguhkan iman kami kepada-Mu dalam nama Tuhan 
Yesus. Amin. 

5. Mazmur Berbalasan : Mazmur 20:7  
Pemimpin  : Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN memberi kemenangan kepada orang  
                         yang diurapi-Nya 
Anak : dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang 

gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya. 
6. Menyanyi : “Kumenang-kumenang”  

Kumenang-kumenang bersama Yesus Tuhan, kumenang-kumenang di dalam 
peperangan, kumenang-kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya kumenang.  
Haleluya Dia hidup, haleluya naik, Rohol Kudus turun. 

7. Doa Pemberitaan Firman    
Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami bersukacita atas pengampunan Tuhan atas 
dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas kelayakan yang Tuhan berikan. Dalam  
persekutuan merayakan hari Minggu, kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus 
menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.  

8. Bercerita : Hakim-Hakim 4:1-5:31 
‘Tuhan Memberi Kemenangan kepada Umat-Nya” 

 Dalam zaman Ehud, orang Israel aman selama 80 tahun. Setelah Ehud mati, orang 
Israel kembali berbuat dosa. TUHAN menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan 
Yabin raja Kanaan di Hazor. 20 tahun lamanya menindas orang Israel. Orang Israel 
sangat menderita. Mereka menderita karena tidak lagi mengandalkan TUHAN. 

TUHAN tidak tinggal diam. TUHAN menunjukkan kepada orang Israel bahwa 
Dialah TUHAN.  TUHAN menggerakkan seorang nabiah yaitu Debora, yang saat itu 
sebagai hakim Israel. Debora memanggil Barak dan mengingatkannya untuk maju 

berperang sebagaimana yang TUHAN sudah firmankan. Barak mengajak Debora untuk 
maju bersama menghadapi Sisera dan tentaranya. Barak mengerahkan suku Zebulon 
dan suku Naftali ke Kedesh, diikuti sepuluh ribu orang dan juga Debora. Dan Sisera 
menerima kabar bahwa Barak telah maju ke gunung Tabor, Sisera pun mengerahkan 
tentaranya dengan 900 kereta besi. Barak dan Debora sungguh yakin bahwa TUHAN 
ada dipihaknya. Lihatlah…TUHAN mengacaukan tentara Sisera… semua mati. Sisera 
melarikan diri… Barak mengejarnya dan ternyata Sisera telah mati di dalam kemah 
Yael, istri Heber. 

TUHAN ada dipihak Israel.  Orang Israel tahu bahwa TUHAN yang memberikan 
kemenangan. Orang Israel bersukacita, mereka telah dibebaskan dari penindasan. 
Orang Israel dibebaskan dari penderitaan. Debora dan Barak menyatakan syukur 
melalui nyanyian kemenangan. TUHAN ada dipihak orang yang percaya kepada-Nya. 
Tidak perlu takut karena TUHAN senantiasa berjalan di depan, senantiasa beserta. 
Amin. 

 Membaca Alkitab  : Hakim-Hakim 4:23-24 
9. Ayat Hafalan  : Hakim-hakim 5:31 
10. Doa Bapa Kami 
11. Persembahan 

“Aku hendak bersyukur kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi 
nama TUHAN, Yang Mahatinggi (Mazmur 7:18)  
Menyanyi  “Bersyukur kepada Tuhan” (KJ 299) 

Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik.  
Bersyukur kepada Tuhan.  

12. Doa Persembahan dan Syafaat 
Bersyukur atas persekutuan, persembahan, kehidupan yang dijalani setiap hari.  
Mohon berkat Tuhan untuk pekerjaan orangtua, anak-anak dalam tumbuh kembang, 
masa sekolah dan bermain.  
Mohon pertolongan Tuhan bagi pemerintah dan pelayan di gereja. 

13. Petunjuk Hidup Baru (PHB): Hakim-hakim 5:31  
“Demikianlah akan binasa segala musuh-Mu, ya TUHAN! Tetapi orang yang mengasihi-
Nya bagaikana matahari terbit dalam kemegahannya.”  

14. Menyanyikan “Mari kerja sama-sama”                  (berdiri) 
Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan, mari kerja sama-sama, senanglah hati. 
Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari, kerja sama-sama, senanglah hati. 

15. Berkat   
Pemimpin  : Tuhan melihat engkau,   Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau ;  Anak    : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau;   Semua  :  Haleluya!  Amin!  

 

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 01 November 2020 

Pokok Cerita : Tuham Membuat Aku Kuat 

1. Sapaan Pembuka 
Syalom...selamat hari Minggu. Kita sungguh bersukacita berkumpul hari ini merayakan hari 
minggu. Mari kita tenang dan dengan penuh syukur kita berdiri untuk memulai ibadah ini.   

2. Votum       
Pemimpin : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 

3. Salam 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” 

4. Menyanyi  “Besarlah Kasih Bapaku” (KJ 389:1,4) 
Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, diasuhNya. 
Ya Bapa atas kasihMu, yang slalu menaungiku, kunaikkan t’rima kasihku, kepadaMu. 

5. Percakapan Pendek    (duduk) 
Apakah kalian pernah merasa tidak mampu melakukan sesuatu, ketika diberi tugas?  
Mengapa ? .....Biarkan anak-anak memberi respon..... kadang kita merasa sangat kecil atau 
minder atau selalu merasa tidak mampu kalau kita diberi suatu tugas. Jangan takut, 
percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan tugas kita. Seperti kata 
pemazmurdalam Mazmur 65:5 (parafrase)  berkata: (kita baca berbalasan )  

Pemimpin  :Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, penolongku, dan benteng         
keselamatanku 

Anak : kepadaNya hatiku percaya dan bersyukur 
6. Menyanyi : “YESUS SAYANG  PADAKU” (KJ 184: 1)  

Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikNya 
Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu FirmanNya, di dalam Alkitab. 

7. Doa Pemberitaan Firman    
Trima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan pada hari  Minggu ini. Kami sadar bahwa  
kami sering menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami terlebih Tuhan. 
Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengar dan membaca 
FirmanMu. Roh kudus tolong kami untuk mengerti.  Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.  

8. Bercerita : Hakim-Hakim 6:1-8:35 
“GIDEON” 

Saat-saat bangsa Israel berada dalam keadaan yang baik, mereka kemudian 
melupakan Tuhan. Akhirnya mereka kembali harus menjalani hukuman dari Tuhan yaitu 
dijajah oleh bangsa Midian selama tujuh tahun lamanya. Bangsa Israel sangat menderita.  
Lalu mereka kemudian ingat Tuhan dan berseru kepadaNya minta tolong. Tuhan yang 
penuh kasih kepada umatNya mendengar seruan orang Israel.  

Malaikat Tuhan datang kepada seorang pemuda Israel, membawa kabar bahwa dia 
dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsanya. 
 “ Ini tidak mungkin, saya tidak bisa, banyak sekali kekuranganku” kata Gideon 
“ Gideon, Aku yang memilihmu, aku yang membuat engkau  dapat melakukannya. Kau 
tidak sendiri, Aku menyertaimu, kita akan menyelamatkan Israel bersama-sama” jawab 

malaikat Tuhan itu. Tuhan meyakinkan Gideon dengan memberinya suatu tanda. Gideon 
percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 
 Gideon mulai mempersiapkan pasukannya yang akan menyerang bangsa Midian yang 
sangat banyak jumlahnya. Mulanya Gideon memilih pasukannya dalam jumlah banyak, tapi 
Tuhan mengingatkan” Gideon,  tidak usah terlalu banyak pasukan yang disiapkan, ingat 
Tuhanlah yang akan berperang, dari Tuhanlah kekuatanmu. Yang takut, yang ragu-ragu 
tidak usah dipilih jadi pasukan. Yang berani, yang percaya kepada kekuatan Tuhan, itulah 
yang kamu pilih, karena mereka itulah yang akan menerima kekuatan dari Tuhan” . 
akhirnya hanya 300 orang saja yang dipakai Tuhan bersama Gideon menyerang  bangsa 
Midian. 
 Tibalah waktunya untuk berperang. Sebelumnya Gideon meminta petunjuk kepada 
Tuhan. Ketika hari sdh mulai gelap, Gideon bersama pasukan kecilnya mendekati 
perkemahan orang Midian. Setelah dekat, Gideon memberi aba-aba dan serentak semua 
pasukan meniup terompet sambil memecahkan buyung  yang mereka bawa. Bangsa 
Midian terkejut, berdiri, berlari tanpa arah, saling bertabrakan, kacau balau.. pasukan 
Midian berhamburan dan  berlari ketakutan.  Itulah cara Tuhan menolong dan  
memberikan kemenangan bagi Bangsa Israel melalui Gideon. Gideon sungguh  bersukacita 
dan bersyukur kepada Tuhan... amin  
Membaca Alkitab  : Hakim-Hakim 7 : 7-9 

9. Doa Bapa Kami 
10. Persembahan:  Nats “Kami bersyukur kepadaMu ya Allah, orang yang menyerukan 

namaMu menceritakan perbuatanMu yang ajaib” (parafrase Mazmur 75:2 ) 
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik.  
Bersyukur kepada Tuhan. 

11. Doa Persembahan dan Syafaat  
• Bersyukur atas persembahan dan persekutuan ibadah yang dilaksanakan 
• Berdoa untuk aktivitas seminggu yg akan datang bersama dengan keluarga 

12. Ayat Hafalan: Hakim-Hakim 6:16a.  
13.   Menyanyi  “O, Berkati Kami”  (KC 345:1)    (berdiri) 

        O, berkati kami, dan lindungi kami, Tuhan b’rilah rahmatMu, oleh sinar wajahMu. 
14. Berkat  

Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,   Anak    : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau   Anak    : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau   Semua:  Haleluya!  Amin!
     

 

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 08 November 2020 

Pokok Cerita : Setia Memelihara UmatNya 

1. Sapaan Pembuka 
Syalom… selamat hari Minggu. Kita berkumpul hari ini karena kita mau bersukacita 
mendengar panggilan Tuhan. Dengan rasa syukur, mari bangkit berdiri.   

2. Votum dan Salam      (berdiri) 
Pemimpin     : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak               : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” 

3. Menyanyi “Dari Terbit Matahari” 
Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji (2x) 
Puji Tuhan . . . Puji Tuhan  
Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji  

4. Percakapan Pendek    (duduk) 
• Siapa yang pernah berjanji kepada orangtuanya ? 
• Apa yang kamu janjikan kepada orangtuamu ?  

5. Mazmur Berbalasan: Mazmur 43:3-4 
Pemimpin  : Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang,   
Anak : supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat 

kediaman-Mu! 
Pemimpin : Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah  
                          sukacitaku dan kegembiraanku, 
Anak : dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku! 

6. Menyanyi : “Saya, dalam, luar, atas bawah, selalu gembira” 
Saya, dalam, luar, atas, bawah, selalu gembira      (2x)    

Sejak ‘ku t’rima Yesus Dia basuh dosaku 

Saya, dalam, luar, atas, bawah, selalu gembira  

7. Doa pengakuan dosa dan Pemberitaan Firman    
Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu lagi pada hari minggu ini. Kami sadar kalau 
hari-hari yang lalu kami sering membuat sedih orangtua, dan teman-teman kami 
terlebih Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu 
mengasihi kami dan sekarang kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Roh 
Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.  

8. Bercerita : Hakim-hakim 11:1-12:7 
“YEFTA” 

“Yefta tolong kami, orang-orang Amon sudah mengalahkan kami”. Mereka pun meminta 
Yefta menjadi pemimpin mereka. “Jika Tuhan menolong aku mengalahkan orang-orang 
Amon, Apakah aku akan tetap menjadi pemimpin kalian ?” Tua-tua Gilead yang meminta 
tolong kepada Yefta pun berjanji kepadanya. 

Yefta menemui Raja Amon dan bertanya kepadanya, “Mengapa engkau menindas orang-
orang Israel?”, Raja Amon menjawab, “orang-orang Israel sudah mengambil tanah kami”. 

Yefta pun berkata, “tanah itu diberikan Tuhan kepada kalian”. Yefta tahu bahwa Tuhan 
memintanya untuk berperang melawan Raja Amon. Ia pun berjanji kepada Tuhan, kalau dia 
menang dan kembali dengan selamat maka siapapun yang pertama keluar dari rumah 
menyambut Yefta akan dipersembahkan untuk melayani di Bait Suci. Akhirnya Tuhan 
memberikan kemenangan kepada Yefta. 

Setelah itu, Yefta kembali ke Mizpa, anak gadisnya keluar dari rumah menyambutnya. 
Yefta mengingat janjinya kepada Tuhan dan hati Yefta menjadi sedih dan hancur karena 
janjinya itu. Anak gadis Yefta pun berkata, “Engkau sudah berjanji kepada Tuhan dan Tuhan 
sudah memberikan kemenangan kepadamu”. Jadi, janji itu harus engkau tepati. 

Orang-orang Efraim mendengar bahwa Yefta sudah mengalahkan orang-orang Amon, 
mereka marah karena tidak ikut berperang melawan orang-orang Amon. Mereka 
mengancam akan membakar rumah Yefta dan ia tidak takut akan ancaman itu. Ia lalu 
mengumpulkan orang-orang Gilead untuk bersama-sama dengannya berperang melawan 
suku Efraim. Tuhan tetap setia memberikan kemenangan kepada Yefta. Dia bersyukur atas 
kemenangan itu, ia pun berkata bahwa ia mempunyai Tuhan yang setia memberikan berkat 
dan pertolonganNya. Tuhan pun tetap menjaga Yefta. Ia taat melakukan perintah Tuhan dan 
ia menjadi hakim bagi orang Israel enam tahun lamanya kemudian ia mati. 

9.  Membaca Alkitab : Hakim-hakim 12:3 
10. Ayat Hafalan : Mazmur 36:5 
11. Doa Bapa Kami 
12. Persembahan 

Maka aku akan menuju ke mezbah Allah, menghadap Allah sumber kebahagiaanku. Aku 
akan menyanyi dan main kecapi, untuk memuji-Mu, ya Allah, Allahku. (Mazmur 43:4) 
Sambil memberi persembahan kita iringi dengan  lagu “KasihNya Seperti sungai”  

KasihNya seperti sungai (3x) di hatiku 
Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam 
KasihNya seperti sungai di hatiku 

13. Doa Persembahan dan Syafaat  
• Bersyukur atas persembahan dan ibadah yang dilaksanakan 
• Orangtua 
• Anak-anak dalam belajar dan bermain 

14. Petunjuk Hidup Baru (PHB):  
“Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-
Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu (Mazmur 43:3) 

15. Menyanyi  “Pabila Kita Sukacita” (KC 262)       (berdiri) 
 Pabila kita sukacita Tuhanlah sumbernya 
 Besar kasihNya bagi kita nyanyi haleluya! 

16. Berkat 
Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,   Anak    : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau   Anak    : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau   Semua:   Haleluya!  Amin 

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 22 November 2020 

Pokok Cerita : Mendengar Panggilan Tuhan 

1. Sapaan Pembuka : 
Syalom… Selamat hari Minggu. Kita berkumpul hari ini karena kita mendengar 
panggilan Tuhan. Dengan rasa syukur, mari bangkit berdiri.   

2. Votum dan Salam      (berdiri) 
Pemimpin     : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak      : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak  : “Salam juga!” 

3. Menyanyi “Dengar Dia Panggil Namamu” 
Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. (2x) 
Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. 
Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. 

4. Percakapan Pendek    (duduk) 
• Bagaimana kamu menjawab saat orangtua atau ada orang lain memanggilmu? 
• Bagaimana cara mendengarkan perkataan orangtua atau orang lain kepadamu?  

Doa: Tuhan, tolonglah kami untuk mendengarkan perkataan orangtua kami dengan 
baik. Terlebih mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.  

5. Mazmur Berbalasan : Mazmur 65:5   
Pemimpin  : Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan orang yang Engkau suruh    
                         mendekat  
Anak : untuk diam di pelataran-Mu. 
Pemimpin : Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, 
Anak : di bait-Mu yang kudus. 

6. Menyanyi : “Tuhan, Kau Memanggil Aku” (KC 223:1) 
Tuhan, Kau memanggil aku; aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu;  
Aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku; aku siap mendengar. 

7. Doa Pemberitaan Firman    
Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Kami mohon 
ampun atas kesalahan yang timbul dalam hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan 
kami yang membuat kami berdosa di hadapan-Mu dan bersalah kepada sesama 
kami. Pengasihan Tuhan membuat kami bersukacita untuk mendengarkan dan 
membaca firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.  

8. Bercerita:     “Samuel” 
 Aku adalah Samuel. Nama ayahku, Elkana dan ibuku, Hana. Karena ibuku berjanji 
kepada Tuhan saat berdoa meminta anak bahwa anak yang Tuhan berikan akan 
diserahkan kepada Tuhan, maka saat aku sudah disapih, aku diantar ke rumah Tuhan di 
Silo. Aku tinggal dalam rumah Tuhan dalam pengawasan imam Eli. Setiap tahun, ayah 

dan ibuku datang dan membawa baju untuk aku. Aku belajar dan rajin mengerjakan 
tugas di rumah Tuhan. 
 Aku sedih melihat anak-anak imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas melakukan 
kejahatan. Mereka mengambil daging kurban persembahan kepada Tuhan. Imam Eli, 
ayah mereka menegur tetapi mereka tidak mendengarkan. Tuhan menghukum keluarga 
imam Eli. 
 Aku semakin besar. Suatu malam saat aku tidur, ada suara yang memanggil namaku. 
Tiga kali memanggilku. Aku mengira imam Eli yang memanggil. Imam Eli 
mengajarkanku bahwa itu adalah suara Tuhan. Kalau suara itu memanggilmu 
katakanlah, “Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.” Suara itu datang yang 
keempat kalinya: “Samuel, Samuel” dan aku menjawan: “Berbicaralah, TUHAN, sebab 
hamba-Mu ini mendengar.” Tuhan berbicara kepadaku. Aku mendengarkannya dengan 
baik. Tuhan mengangkatku sebagai nabi dan hakim bagi Israel. Aku tinggal di Rama dan 
memimpin Israel seumur hidupku. Aku mendirikan mezbah bagi Tuhan. Aku senantiasa 
setia kepada Tuhan, senantiasa mendengarkan firman-Nya dan menaatinya.  
Membaca Alkitab: 1 Samuel 3:9-10, 19-20; 17:15 

9. Ayat Hafalan : 1 Samuel 3:9b 
10. Doa Bapa Kami 
11. Menyanyi “Ajar Aku Mendengar seperti Samuel” (KC 149:1) 

Ajar aku mendengar seperti Samuel; bila Kau memanggilku seperti Samuel. 
Tuhan panggil namaku, brilah tugas padaku, ajar aku mendengar seperti Samuel. 

12. Persembahan: (1 Samuel 1:3a) 
Nas: Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud 
menyembah dan mempersembahkan korban kepada TUHAN semesta alam di Silo.  
Sambil membawa persembahan kita iringi  lagu “Bersyukur kepada Tuhan” (KC 152/KJ 299) 

Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik.  
Bersyukur kepada Tuhan. 

13. Doa Persembahan dan Syafaat  
• Bersyukur atas persembahan dan persekutuan ibadah yang dilaksanakan 
• Bersyukur atas kehidupan setiap hari dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan 
• Anak-anak dalam belajar dan bermain 

14. Petunjuk Hidup Baru (PHB):  
“Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar.” (1 Samuel 3:9b) 

15. Menyanyi  “Aku diberkati”        (berdiri) 
 Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.  

Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. 
16. Berkat  

Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,   Anak    : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau   Anak    : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau   Semua: Haleluya!  Amin!
     

    



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 29 November 2020 

Pokok Cerita: “Raja Pilihan Tuhan” 

1. Sapaan Pembuka  
Syalom, kita bersyukur pada pagi hari ini, karena inilah harinya Tuhan untuk kita bersama 
bersekutu beribadah dengan sukacita kepadaNYA, mari kita semua menyanyi “Hari ini 
harinya Tuhan”    (Berdiri) 

Hari ini (2x) harinya Tuhan (2x), mari kita mari kita bersukaria, bersukaria 
Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, hari ini hari ini harinya Tuhan 

2. Votum dan salam       
Pemimpin       : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak                 : “Amin!” 

Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” 

3. Percakapan Pendek+Bermazmur  (duduk) 
 Apakah dalam satu minggu yang berlalu ini, anak-anak selalu setia mendengar dan 

melakukan firman Tuhan? (tunggu respon anak-anak). Ya minggu lalu Tuhan berpesan 
kepada kita semua melalui Samuel untuk senantiasa setia mendengar dan melakukan 
firmanNya. Dan kitab Mazmur 33:18a mengatakan: “Sesungguhnya mata Tuhan tertuju 
kepada mereka yang takut akan Dia”.  

Menyanyi: “Yesus Berpesan” (KC 265:1/ KJ 422:1) 
Yesus berpesan dalam malam g’lap, kamu harus jadi lilin gemerlap 
Anak masing2 di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah! 

4. Doa Pemberitaan Firman    
Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadaMU yang telah menyertai kami seminggu 
lamanya dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk ketidaksetiaan kami 
dalam mendengar dan melakukan pesan firmanMU. Saat ini kami kembali akan 
mendengar firmanMu, melalui anugerah pengampunanMU kami yakin akan mampu 
melakukan  firmanMu setiap hari, di dalam Yesus Juruselamat kami berdoa. Amin 

5. Bercerita: 1 Samuel 8-10 
Samuel telah dipilih oleh Tuhan menjadi hakim bagi orang Israel. Namun setelah ia 

semakin tua, diangkatnyalah kedua anak laki-lakinya yaitu Yoel dan Abia menjadi hakim, 
tetapi kedua anaknya tidak hidup setia seperti ayahnya. Maka bangsa Israel meminta Musa 
untuk memilih seorang raja untuk memimpin mereka. Musa lalu berdoa kepada Tuhan 
untuk meminta petunjuk. Dan Tuhan memberi petunjuk kepada Musa bahwa Sayalah yang 
akan menjadi Raja pertama bagi bangsa Israel. Siapakah saya dan bagaimana ceritanya saya 
bisa diangkat menjadi raja??? Mari dengarkan ceritanya ya! 

Saya adalah Saul anak dari bapak Kish yang tinggal di tanah Benyamin. Ayah saya 
memiliki banyak sekali ternak dan suatu kali ada keledai yang tersesat dan hilang. Lalu ayah 
menyuruh saya dan seorang pembantu ayah untuk pergi mencarinya sampai 3 hari tidak 
berhasil menemukannya. Lalu pembantu ayah memberi usul untuk menemui Samuel yang 
dapat memberi petunjuk tentang keledai kami yang hilang. Kami mendapat informasi 
bahwa bpk Samuel menuju ke kota. Kamipun segera berjalan menuju kota. Dan benar, kami 
bertemu dangan bpak Samuel di pintu gerbang dan ia tahu soal keledai yang kami cari. Dan 

Tuhan mengingatkan bpk Samuel; “Inilah orang yg Kusebutkan kepadamu”.  Lalu saya 
diundang bapak Samuel untuk menginap dan makan ditempatnya.  Keesokan paginya bpk 
Samuel mengambil minyak zaitun dan menuangkannya ke atas kepala saya sebagai tanda 
bahwa sayalah yang telah dipilih Tuhan sebagai Raja bagi bangsa Israel.  Setelah diurapi 
sebagai raja Sayapun berpamitan pulang. 

Kemudian bpk Samuel mengumpulkan seluruh orang Israel untuk mengumumkan 
bahwa Tuhan telah menunjuk Saya menjadi Raja. Bpk Samuel mengumpulkan semua suku, 
satu per satu dipanggil tampil ke depan, dan setelah itu secara khusus memanggil suku 
Benyamin, keluarga per keluarga. Tibalah keluarga Kish yang tampil, tetapi bpk Samuel 
tidak melihat saya yang sedang bersembunyi diantara barang-barang, tetapi karena badan 
saya yang sangat tinggi dan besar maka orang-orang menemukan saya dan dibawanyalah 
saya ke hadapan bpk Samuel, lalu berkata kpd semua orang; “Inilah rajamu, raja pilihan 
Tuhan, raja yang percaya kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak dan petunjuk 
Tuhan, patuhilah raja yang Tuhan berikan ini”.  Mendengar ucapan bpk Samuel semua 
orang Israel bersorak-sorak, bpk Samuelpun memberikan peraturan penting bagi mereka 
semua. Dan sejak saat itu saya memimpin bangsa Israel menjadi raja. 
Membaca Alkitab : I Samuel 10:24-25 

6. Doa Bapa Kami 
7. Persembahan.  

Nas: sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala 
sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? (1 Tes 3:9) 
Menyanyi “Di Sini Aku Bawa Tuhan” (PKJ 147) 

 Di sini aku bawa, Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan. 
 Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan berkatMu yang t’lah Kau limpahkan. 

T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
8. Doa Persembahan dan Syafaat  
9. Aktivitas (dilakukan setelah ibadah/PR): membuat sebuah mahkota dari kertas manila yg 

di depannya/ di sekelilingnya berisi tulisan perbuatan/sikap seorang Raja pilihan Tuhan 
 

Percaya pada Tuhan, 
Jujur, Sabar, Kasih, 

Suka menolong, 
Rajin baca alkitab 

 
 

10. Menyanyi  “O Berkati Kami” (KC 345/ KJ 350)             (berdiri) 
O berkati kami, dan lindungi kami, Tuhan brilah rahmatMu oleh sinar wajahMU 

11. Berkat   
Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,  Anak       : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau  Anak       : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau  Semua     :   Haleluya!  Amin! 

 
  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 06 Desember 2020 (Adven II) 

Pokok Cerita: Tuhan Mengasihi Elizabet 

1. Prosesi 
Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu kedua Advent, Minggu kedua Adven 
memiliki arti kesetiaan  dan cinta. Pada minggu kedua ini lilin ungu kedua dinyalakan, 
mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita 
diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Mari kita 
berdiri, dan bersama-sama menyanyikan: “Datanglah Tuhan!” (Kum bah yah, my Lord!) 

Datanglah Tuhan, datanglah!  Datanglah Tuhan, datanglah! 
Datanglah Tuhan, datanglah! O, Tuhan, datanglah! 
 

2. Votum & Salam  
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!”            (Pemimpin: Adik-adik, silahkan duduk!) 
 

3. Percakapan pendek + Bermazmur  
Apa arti Desember bagi kalian?  (berikan waktu untuk merespon) Adven, Natal, hadiah, baju 
baru, libur, sukacita … Banyak sekali orang senang kalau bulan Desember sudah tiba. Desember 
mengingatkan kita untuk bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sangat sayang kepada kita, 
DIA mau menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab berkata dalam  Mazmur 
97:11  (Pelayan membaca mazmur ini dan diikuti oleh peserta) Terang sudah terbit bagi 
orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. 
 

4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh Pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 
Ya Tuhan, Engkau merindukan kami dan kami juga rindu datang kepadamu. Tetapi kami 
sering melakukan kesalahan, kami berdosa. Mohon ampunilah  kami, supaya kami dapat 
berjumpa denganMu, mendengarkan FirmanMu dengan baik dan melakukannya dengan 
benar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan dosa kami. Amin.  
 

5. Cerita Alkitab: Malaikat Gabriel bertemu Zakharia (KBC I halaman 130-135) 
Di Israel ada seorang imam. Namanya Zakharia, dan isrtrinya bernama Elizabet. Mereka 
sudah tua, dan tidak punya anak. Suatu hari Zakharia pergi ke Rumah Tuhan di Yerusalem 
untuk melakukan tugasnya sebagai imam di situ. Di Rumah Tuhan di Yerusalem, orang-orang 
pergi ke situ untuk berdoa kepada Allah. Mereka mempersembahkan kurban kepada Allah, 
mereka berdoa dan bernyanyi untuk memuji Dia. Para Imam melakukan tugasnya secara 
bergantian. Kali ini Zakharia mendapatkan giliran melayani di Rumah Tuhan untuk 
mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ia membakar kemenyan di atas meja 
persembahan. Asap kemenyan itu mengepul ke atas. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan 
berdiri  di ruangan itu. Zakharia kaget dan menjadi Takut. Tapi malaikat itu berkata 
kepadanya, “Jangan takut, Zakharia. Allah akan memenuhi permintanmu: Engkau dan istrimu 
akan mendapatkan anak laki-laki, Engkau harus menamai dia Yohanes. Dia akan menjadi 
nabi penting.” 

“Bagaimana Mungkin?” tanya Zakharia kepada Malaikat. “Istriku dan aku sudah sangat tua.” 
Tetapi malaikat itu berkata, “Engkau tidak percaya? Nah, mulai sekarang engkau tidak bisa 
berbicara sampai saatnya anakmu lahir! Dan dia pasti lahir, karena Allah mengataknnya.” 
Sementara itu orang-orang berdiri di luar, mereka menunggu Zakharia. Mereka heran sekli 
krena ia lama sekali ada dalam Rumah Tuhan. Akhirnya Zakharia keluar. Ia memberkati 
orang-orang. Tapi I hanya mengerk-gerakkan tangannya, karena ia sudah tidak bisa bicara. 
Setelah tugasnya di Rumah Tuhan selesai, Zakharia pulang ke rumahnya. Dia tidak bisa 
menceritakan kepada Elisabet ap yang telah terjadi. Sebab itu ia menulis berita ini: ”Malaikat 
Tuhan berkata kepadaku bahwa kita akan mendapatkan anak laki-laki. Dia harus dinamai 
Yohanes.” Elisabet sangat senang. Tuhan sungguh mengasihiku, DIA sudah menolongku,” 
katanya. Berapa saat kemudian Elizabet mengandung. 

 

6. Pembacaan Alkitab: Lukas 1:24-25 
 

7. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan: Mazmur 97:11 Terang sudah terbit bagi orang 
benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. (Baca berulang-ulang hingga ayat 
ini dihafal) 

 

8. Persembahan. Nas: Mzm 44:9 Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan 
bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Lagu: ‘Pabila kita sukacita, 
Tuhanlah sumbernya. kasihNYA bagi kita, nyanyi haleluya. 

 

9. Doa Syafaat (Libatkan 3 anak untuk membaca naskah doa) 
Anak 1: Marilah kita berdoa: Ya Tuhan, terima kasih untuk firmanMu yang sudah kami 

dengar. Tolonglah kami untuk dapat dapat memahami dan menjalani masa Adven ini 
dengan baik. Terima kasih karena kami juga dapat kesempatan membawa persembahan 
kepadaMu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan.  

Anak 2: Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi ibu dan ayah kami, sehingga mereka 
bisa melahirkan kami. Kami memohon Engkau membuat mereka sehat dan semangat untuk 
mengasihi kami, dan kami anak-anaknya mengasihi dan menghormati mereka. 

Anak 3: Ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih dan pengharapan kami. Kami memohon Engkau 
memenuhi bumi ini dengan cintaMu sehingga semua manusia hidup saling mengasihi dan 
dipenuhi kedamaian-Mu. 

  Pelayan: Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami 
berdoa: (doa bapa kami diucapkan bersama).  

 

10.  Nyanyian Pengutusan (berdiri) KC No. 22, Besarlah Kasih Bapaku 
1Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku; di mana-mana diriku, diasuhNya. 
2Betapa kasihNya besar! Tak usah hatiku gentar, ‘ku berbahagia benar, diasuhNya. 
3Ya Bapa, dalam kasihMu arahkan tiap langkahku;‘ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. 
4Ya Bapa, atas kasihMu yang s’lalu menanguiku, kunaikkan t’rima kasihku kepadaMu. 

11.  Berkat.  
Adik-adik, ingatlah selalu Firman Tuhan dalam Rm 12:12  Bersukacitalah dalam 
pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! Pegang teguh Firman-
Nya dan terimalah berkat Tuhan. 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau   Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin! 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 13 Desember 2020 

Pokok Cerita: Bagi Allah Tidak Ada Yang Tidak Mungkin 

1. Sapaan Pembuka 
 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dengan penuh sukacita, kita berkumpul untuk   
 bersekutu memuji Tuhan. Kita memiliki Tuhan  yang dapat  melakukan segala hal, 
karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita tenangkan diri  dan 
mengalami  kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. 

2. Votum       (berdiri) 
Pemimpin: “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak     : “Amin!” 

3. Salam 
Pemimpin: “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak        : “Salam juga!” 

4. Menyanyi “Hari Ini Hari-Nya Tuhan” 
Hari ini, hari ini, hari-Nya Tuhan, hari-Nya Tuhan. 
Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria 
Hari ini hari-Nya Tuhan. Mari kita bersukaria 
Hari ini, hari ini hari-Nya Tuhan. 

5. Cerita Pendek      (duduk) 
▪ Apa yang buat Maria takut sewaktu Malaikat Gabriel datang menjumpainya? 
▪ Bagaimana sikap Maria sehingga ketakutannya itu menjadi sukacita baginya? 

Doa: Tuhan Yesus tolong kami anak-anakmu untuk tetap percaya bahwa bagi Tuhan 
tidak ada yang tidak mungkin, karena semua bisa terjadi sesuai rencana Tuhan. Amin. 

6. Bermazmur: Mazmur 138:2 (tulisan yang tebal dibaca oleh  anak-anak) 
Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus  dan memuji nama-Mu, oleh karena 
kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu 
melebihi segala sesuatu. 

7. Menyanyi “Mari Bersyukur Semua” (KC. 38:1) 
Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan! 
Ref: Kasih perjanjian-Nya, sungguh nyata selamanya. 

8. Doa Untuk Mendengar Cerita Alkitab 
 Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mendengar cerita dari Alkitab. Namun kami selalu 
melakukan kesalahan. Tuhan Yesus ampuni kami supaya kami layak untuk mendengar 
Firman-Mu dan membuat kami selalu bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Amin. 

9. Bercerita: Lukas 1:26-80; Bnd. Matius 1:18-25 
“MARIA DAN ELISABET” 

Dalam bulan yang keenam, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke 
kota yang bernama Nazaret. Di kota itu, Tuhan ingin memberitahukan satu pesan 
penting kepada Maria. Sesampainya ditempat itu, malaikat Gabriel masuk ke dalam 
rumah Maria dan memberi salam padanya. Maria sangat terkejut dan takut mendengar 
salam itu. 

Malaikat Gabriel menguatkan Maria agar tidak takut, karena ia beroleh kasih 
karunia dari Tuhan. Lalu malaikat itu menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa ia akan 
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah ia menamai 
anak itu Yesus. Maria masing bingung dan bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin 
itu bisa terjadi padaku? (ekspresikan bagaimana suasana hati maria yang masih 
terkejut, bingung dan ragu). Malaikat Gabriel meyakinkan Maria bahwa bagi Tuhan 
tidak ada yang tidak mungkin. Maria yang awalnya ragu-ragu, akhirnya menjadi 
percaya dan ia menerima semua yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. 
Bahkan dengan penuh kerendahan hati dia menantikan semua sampai menjadi 
kenyataan. 

Beberapa waktu kemudian, Maria pun pergi mengunjungi Elisabet. Maria 
memberi salam. Bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan mendengar 
salam itu. Maria masih tinggal di rumah Elizabet 3 bulan lamanya. Maria dan Elisabet 
tetap bersukacita memuji Tuhan dengan gembira sambil menanti janji Tuhan. Amin. 
Membaca Alkitab: Lukas 1:37-38 

10. Ayat Hafalan: Lukas 1:37 
11. Menyanyi “Allahku Besar”     

 Allahku besar, kuat dan perkasa tiada yang mustahil bagi-Nya, o..oo  
  gunung milik-Nya, sungai milik-Nya, bintang-bintang ciptaan-Nya o..oo 
 Allahku besar, kuat dan perkasa tiada yang mustahil bagi-Nya, o..oo 

12. Persembahan:  
Nats: Lalu kata Maria: Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, 
Jurus’lamatku. 
Menyanyi “B’ri Syukur” 
 B’ri syukur, b’ri syukur, b’rilah syukur, b’ri syukur 
 susah atau pun senang b’ri syukur 
 panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. 

13. Doa Persembahan dan Syafaat 
14. Petunjuk Hidup Baru (PHB): Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba 

Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu ini.” (Lukas.1:38a) 
15. Menyanyi “T’rima Kasih Tuhan”                          (berdiri) 

T’rima kasih Tuhan, t’rima kasih Tuhan 
Tuhan,  sudah sayangi kamu, t’rima kasih Tuhan. 

16. Berkat 
Pemimpin : “Tuhan melihat engkau!”                  Anak :  Amin 
Pemimpin : “Tuhan menjaga engkau!”                Anak :  Amin 
Pemimpin : “Tuhan menyayangi engkau”           Semua : “Haleluya! Amin!” 

 

 
  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 20 Desember 2020 

      Pokok Cerita: Tuhan menolong Yusuf & Maria untuk sabar  
menempuh perjalanan dari Nasaret ke Betlehem 

1. Sapaan Pembuka 
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini ? Pasti ada sukacita. Bulan Desember ini 
kita sementara merayakan sukacita Natal........Mari dengan sukacita kita siapkan diri kita 
mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah saat ini.   

2. Votum         (berdiri) 
Pemimpin     : Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. 
Anak               : Amin. 

3. Salam 
Pemimpin : Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada di sini beribadah kepada-Nya. 
Anak : Salam juga. 

4. Menyanyi “Slamat-Slamat Datang” (KJ 123) 
Slamat-slamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganMu 
Slamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya 
Salam, salam!  

5. Percakapan Pendek       (duduk) 
Apakah kita pernah merasakan menempuh perjalanan jauh dari suatu daerah ke daerah lain?  
Ya tentu saja,  bagaimana perasaan kita? 
 (lelah, capek tidak sabar menunggu kapan sampai, dll) 
Doa: Tuhan Yesus tolong kami untuk selalu sabar dalam menempuh setiap perjalanan hidup 
yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami untuk selalu setia dan berharap pada 
pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. 
Amin 

6. Mazmur Berbalasan (Mazmur 3 : 8) 
Pemimpin  : Dari TUHAN datang pertolongan  
Anak : BerkatMu atas umatMu  

7. Menyanyi : “Kandang Domba itu RumahNya” (KJ 127) 
Kandang domba itu rumahNya, palungan hewan petiduranNya,  
lahir dari Bunda maria, Pangeran Maha mulia. 
Akupun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatNya 
Di tempat yang hina dan rendah Pangeran Maha mulia  

8. Doa Pemberitaan Firman    
Ya Tuhan terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup 
kami hingga saat ini. Ampuni segala dosa kami sekiranya kami melakukan perbuatan yang tidak 
sesuai dengan kehendakMu. Saatnya kami akan mendengar dan membaca FirmanMu. Urapi kami 
Tuhan ajar kami untuk selalu berpegang pada FirmanMu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus 
menolong kami. Amin 

9. Bercerita : Lukas 2:1-7 
 

“YESUS LAHIR” 
 Di sebuah kerajaan memerintah seorang Kaisar. Suatu waktu dia mengeluarkan perintah. 
“Semua orang harus mendaftarkan diri” “ Semua orang di kerajaan Romawi akan dihitung 
jumlahnya” Begitulah perintah Kaisar Agustus yang berkuasa di kerajaan Romawi pada waktu 

itu. Semua orang pergi mendaftarkan diri di kotanya sesuai pengumuman tentang perintah 
sensus tersebut.  

Maria dan Yusuf suaminya  juga harus pergi jauh-jauh dari Nasaret ke kota Betlehem. 
Karena Yusuf lahir di sana dan kota itu adalah kota asal nenek moyang Yusuf yaitu Raja Daud. 
Waktu itu Maria sedang mengandung. Walaupun berjalan sangat jauh, namun Yusuf dan Maria 
tetap kuat. Mereka tahu bahwa mereka sedang melayani Tuhan, dan Tuhan pasti menolong 
mereka. 

Di Betlehem Maria melahirkan bayinya. Seorang anak laki-laki lahir di sebuah kandang 
karena mereka tidak kebagian tempat. Semua rumah penginapan penuh. Bayi itu dibungkus 
dengan kain dan ditidurkan didalam tempat makan ternak. Yesus sudah lahir di dunia, di tempat 
yang sangat sederhana karena Yesus mau menjadi teman bagi semua orang. 

10.Baca Alkitab: Lukas 2:1-7 
11. Ayat Hafalan: Matius 1:23b 

“Dan mereka akan menamakan Dia Imanuel yang berarti Allah menyertai kita” 
12. Doa Bapa Kami  
13. Persembahan 

Mari kita membawa tanda syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan: Aku tertolong 
sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadaNya (Mazmur 28:7b). 
Kita iringi  lagu “Di Dalam Palungan” (KC 50a) 

 Di dalam palungan, tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain 
BintangNya di langit mengkilap terang dan Yesus tertidur lelap dan terang. 

Ya Yesus, Tuhanku, dengar doaku; tetaplah sertaku dengan kasihMu 
Semua anakMu berilah berkat dan hidup sertaMu di sorga kelak. 

14. Doa Syukur dan Doa Syafaat  
- Bersyukur untuk persembahan dan ibadah yang dilaksanakan 
- Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam berbagai aktivitas hidup 
- Anak-anak dalam bertumbuh, belajar dan bermain 
- Orang tua dan guru-guru baik di sekolah maupun di sekolah minggu 

   
15. Petunjuk Hidup Baru (PHB):  

Kita akan menjalani kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa “Tuhan akan menolong kita 
untuk sabar dalam menempuh setiap perjalanan hidup” karena Firman-Nya: “Pada mulanya 
adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah” (Yohanes 1:1)  

16. Menyanyi  “Anak Yang Dijanji” (KC 48)    (berdiri) 
Anak yang dijanji, Anak yang ditunggu, lahir di Betlehem 
NamaNya Yesus, namaNya Yesus. Mari menyembahNya 
Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita. 
Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita. 

17. Berkat   
Pemimpin   : Tuhan melihat engkau,    
Anak       : Amin  
Pemimpin  : Tuhan menjaga engkau    
Anak       : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau   
Semua   : Haleluya!  Amin! 

 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 27 Desember 2020  

Pokok Cerita: Tuhan Sumber Pengetahuan 

14. Prosesi 
Selamat pagi adik-adik…kita masih bersukacita masih dalam suasana merayakan kelahiran 
Tuhan kita Yesus Kristus. Wah…tidak terasa minggu ini minggu terakhir kita ditahun 2020. 
Tinggal hitungan hari kita memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur Tuhan selalu 
menyertai kita…mari kita memuji Tuhan: 

Memuji Tuhan selalu mari kita puji Dia 2x 
Puji…puji..mari kita puji Dia 2x  

(Diulang  2x …yang kedua secara canon) 
 

15. Votum & Salam  
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!”            (Pemimpin: Adik-adik, silahkan duduk!) 
 

16. Percakapan pendek + Bermazmur  
Adik-adik sudah terima  hasil belajar ya untuk semester ini. Pasti ada yang mendapat nilai 
bagus dan ada juga yang kurang. Yang kurang bagus nilainya tingkatkan lagi belajarnya ya…dan 
yang mendapat nilai bagus tetap rendah hati yak arena pengetahuan kepandaian akal budi 
wawasan yang luas yang kita miliki semua itu asalnya dari Tuhan, seperti Firman Tuhan dalam 
kitab Mazmur 119:66 (baca bersama): Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan 
yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahMu. Amin 

 

17. Doa Pembacaan Alkitab  
Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang kau berikan bagi kami, meskipun kami sadar 
dalam kehidupan kami senantiasa mengecewakan Engkau ya Tuhan, namun kasih setiamu 
tak pernah berlalu dari kami. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-
Mu.Tuhan kiranya berikan hikmat yang baik bagi kami juga guru sekolah minggu 
kami,,,dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa…Amin 

 

18. Cerita Alkitab : Orang Majus dari Timur 
Adik-adik…berita sukacita Natal sampai juga kepada Orang Majus. Siapa itu Orang Majus? 

Mereka adalah orang-orang pintar, orang yang punya pengetahuan tinggi. Tapi mereka orang 
yang baik. Mereka menyadari bahwa kepintaran mereka itu semata-mata oleh karena kasih 
karunia Tuhan. Mereka mengetahui peristiwa penting kelahiran Yesus hanya dengan melihat 
bintang (wahhhhhh…luar biasa). Dan mereka menyadari bahwa bayi yang lahir ini adalah Raja 
diatas segala raja.Lalu orang-orang Majus itu pergi ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya 
kepada orang-orang di Yerusalem: Apakah kalian tahu dimana tempat raja orang Yahudi yang 
baru lahir itu? Tapi tidak ada yang bias menjawab… 

Hal itu sampai juga ke telinga Raja Herodes sebagai penguasa saat itu Ia kaget mendengar 
hal itu. Siapa lagi Raja yang dimaksud itu? Ia lalu mengumpulkan semua imam-imam dan ahli-
ahli taurat bangsa Yahudi untuk mencari informasi. Raja Herodes bertanya kepada mereka : 
Dimanakah raja orang Yahudi itu dilahirkan? Mereka menjawab : di Betlehem tanah Yehuda. 
Herodes juga diam-diam memanggil orang Majus…ia mempunyai akal yang licik. Lalu raja 

Herodes berkata kepada orang Majus : hmmm…kalian pergilah ke Betlehem  dan selidikilah 
dimana dilahirkan raja yang kalian maksudkan, setleah itu beritahukan kepadaku ya….karena 
aku juga akan pergi menyembah Dia. Pergilah orang-orang Majus itu dengan tuntuan bintang 
yang mereka lihat di langit.  

Dan sampailah mereka ditempat Yesus dilahirkan…saat itu bayi Yesus sudah dipindahkan 
dari kandang ke sebuah rumah. Mereka sangat senang,,,mereka sujud merendahkan diri 
dihadapan bayi Yesus dan mereka pun mempersembahkan harta yang mereka bawa emas, 
kemenyan dan mur. Saat mereka tidur untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan, 
mereka bermimpi bahwa raja Herodes itu bermaksud tidak baik. Dan akhirnya mereka pun 
pulang melalui jalan lain.  

 

19. Pembacaan Alkitab: Matius 2 : 1 - 12 
 

20. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan: Mazmur 22:28:  
“Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan; dan segala kaum dari 
bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya” 

 

21. Persembahan. (Nas: Matius 2 : 11b) 
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada-Nya, yaitu 
emas, kemenyan dan mur. Mari kita menyanyi “Ucap syukur pada Tuhan” 

Ucap sykur pada Tuhan karna kita dis’lamatkan olehNya 
Senandungkan lagu baru senandungkan lagu baru bagiNya 

 

22. Doa Syafaat  
Trimakasih Tuhan atas FirmanMu hari ini yang mengajar kami bahwa hanya Tuhanlah 
sumber segala pengetahuan yang kami miliki. Tuntun kami anak-anakMu Tuhan sebentar 
lagi kami memasuki tahun yang baru, biarlah di tahun yang baru nanti kami semakin 
bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami senantiasa 
sehat dan kuat untuk bekerja dan menjaga kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami untuk 
digunakan dengan sebaik-baiknya.Bangsa dan Negara kami Tuhan kiranya boleh kembali 
pulih dari berbagai masalah khususnya dari virus corona. Inilah doa kami, kami berdoa 
dalam nama Yesus yang mengajarkan Doa Bapa Kami demikian…. 

 

23. Petunjuk Hidup Baru (PHB)  
Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara 
mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, 
yang akan menggembalakan umat-Ku Israel. (Matius 2:6) 

 

24. Nyanyian Pengutusan  “Yesus Sumber Hikmatku”   (berdiri) 
Ku tahu yang benar ku tahu yang salah ku belajar dari Yesus 
Kau tahu yang adil ku tahu yang jujur Yesus teladanku 
S’karang ‘ku mengerti kar’na ‘ku beroleh hikmat 
‘Ku mau s’perti Yesus makin besar tambah hikmatNya 
S’karang ku mengerti semua kar’na hikmatNya 
T’rima kasih Yesus kar’na Engkau sumber hikmatku 

 

25. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan 
Pemimpin  : Tuhan melihat engkau Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin! 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
1 Januari 2021 

Pokok Cerita: “Hadiah Bagi Orang Yang Menang” 

10. Sapaan Pembuka  
Pemimpin: Selamat pagi, adik-adik... Selamat Tahun baru. Apa kabar hari ini? Kita 
bersukacita bahwa hari ini Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun yang baru. 
Sekarang kita akan beribadah, mari siapkan diri kita menyembah Tuhan!  

11. Votum dan Salam        (berdiri) 
Pemimpin : Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. 
Anak              : Amin. 
Pemimpin : Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadaNya. 
Anak : Salam juga. 

12. Menyanyi ”Indeko, E Sangmane” (NJNE 4:1,2) 
Indeko E sangmane, indeko ta menani 
Indeki E sangbara’, indeko ta pudi Puang 
Ref. Ta pudi-pudi Puangta, tu Puang masokan 
 Puang To mekarimmanni, tontong saelakona 

13. Percakapan Singkat dan bermazmur      (duduk) 
P:   Bagaimana perasaan kamu hari ini memasuki tahun yang baru? Apa keinginan kamu 

di tahun baru ini? (minta respon peserta). Syukur kepada Tuhan, karena kasihNya 
yang memberkati kita sehingga dapat lagi memasuki tahun yang baru ini, Dia yang 
telah menuntun kita melewati setahun lamanya. Kita juga percaya Dia yang akan 
memelihara kita menjalani tahun ini seperti janji firmanNya dalam kitab Mazmur 
116:6; “TUHAN memelihara orang-orang sederhana; aku sudah lemah, tetapi 
diselamatkan-Nya aku.” (pelayan mengajak peserta mengikuti membaca Mazmur ini).  

14. Menyanyi ”Alkitab Buku Terindah” 
Hai kawan tahukah kamu, sebuah buku yang indah dan menakjubkan 
Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya. 
Ref.   Alkitab buku terindah surat cinta dari Tuhan. 

Untukku dan untukmu dan semua orang.  
Alkitab buku terindah beritakan keselamatan 
Karya Tuhan Yesus yang mulia. 

15. Doa Pemberitaan Firman 
P:   Tuhan Yesus, syukur atas segala berkatMu bagi kami, khususnya hari baru di tahun 

baru ini. Tentulah ada banyak perbuatan yang kami perbuat selama ini telah 
menyakiti hatiMu. Ya Tuhan mohon ampunilah kami atas pelanggaran yang kami 
telah buat. Saat ini kami mau mendengarkan firmanMu, kuasailah kami supaya 
dapat mendengarnya dengan baik untuk kami lakukan supaya tahu melakukan apa 
yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firmanMu. 
Amin 

16. Bercerita 
“YERUSALEM BARU, KOTA PALING INDAH” 

Wouuuu, wooouu...., Saya (Yohanes) melihat ada langit baru, dan bumi baru. Langit 
pertama dan bumi pertama pun hilang, serta laut lenyap. Saya juga melihat sebuah kota 

yang sangat indah turun dari sorga. Kemudian terdengar suara dari Tuhan mengatakan; 
“Sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia! Ia akan hidup dengan 
mereka, dan mereka akan menjadi umatNya. Allah sendiri akan berada dengan mereka dan 
menjadi Allah mereka. Tidak ada lagi orang yang menangis, juga tidak lagi orang yang 
meninggal, orang sedih, orang sakit, semua itu tidak ada lagi. Aku akan menjadikan semuanya 
baru”. Lalu aku disuruh menulis semua yang kulihat dan kudengar itu. Tak lama setelah itu 
Tuhan melanjutkan lagi mengatakan bahwa semua sudah selesai, Ia adalah Tuhan dari 
Permulaan sampai Penghabisan. Yang haus akan diberikan minum. Orang-orang yang 
percaya kepada Tuhan akan dijadikan anak Tuhan. Tetapi orang yang jahat akan dibuang ke 
tempat yang sangat mengerikan.  

Kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Tetapi akan tiba suatu waktu 
dimana dunia ini akan diubahkan. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, yang 
disebut dengan Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru akan ada kesenangan dan 
kebahagiaan yang tiada tara. Namun tempat itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang 
yang setia kepada Tuhan.  Amin.  

17. Bacaaan Alkitab: Wahyu 21:5-7  
18. Persembahan  

P: Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkatNya, firman Tuhan berkata, “Biarlah mereka 
bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya 
yang ajaib terhadap anak-anak manusia.” (Maz 107:21) Sambil memberi persembahan kita 
menyanyikan ”Tangngiara Kasugiran” (SKGT 59:1,2) 

1. Tangngiara kasugiran kamawatangan tasattuan  
Tangngiara belanna kamalamburanta na pouing anta salama’ 
Ref.  Mamase le mamasenari Puangta Puang Yesu  

Mamase le mamasenari Puangta napagarri’ tukasalanta 
2. Tangngiara pamenganta, kamaloloanta tasattuan 
Tangngiara belanna pa’bo’yo’-bo’yo’ta napourung anta salama’. Ref. 

19. Doa Syafaat dan Doa Bapa Kami 
• Syukur atas persembahan dan persekutuan ibadah yang dilaksanakan 
• Syukur atas tahun baru dengan segala harapan di tahun ini 
• Penyertaan Tuhan untuk orang tua, pemerintah dan teman yang ada pergumulan 
• Pertolongan Tuhan bagi anak-anak dalam belajar dan bermain. 

20. Ayat Hafalan: Wahyu 21:6b 
21. Petunjuk Hidup Baru: Wahyu 21:7 
22. Menyanyi “Jalan Serta Yesus”   (berdiri) 

Jalan serta Yesus, jalan sertaNya, setiap hari 
Jalan serta Yesus, serta Yesus s’lamanya 
Jalan dalam suka, jalan duka, jalan sertaNya setiap hari 
Jalan serta Yesus serta Yesus s’lamanya 

23. Berkat 
Pemimpin  : Tuhan melihat engkau,  Anak     : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin   : Tuhan menyayangi engkau Semua :  Haleluya! Amin  

  



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Kamis, 31 Januari 2020 

Pokok Cerita: “Segala Sesuatu Berasal Dari Tuhan” 

1. Prosesi 
Selamat sore adik-adik semua. Hari berlalu, bulan berlalu, sebentar lagi tahun 2020 akan 
berlalu juga. Sebagian besar waktu kita di tahun 2020 ini diwarnai dengan suka duka 
pandemi Covid-19. Kita berkumpul di sini untuk mengenang bagaimana kebaikan Tuhan 
bagi kita semua. Marilah berdiri, dan sama-sama kita nyanyikan: God is so good, Ya, Allah 
Baik, Puang Masokan 
 

God is so good, God is so good, God is so good, He so good to me 
Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, bagi diriku 
Puang masokan, Puang masokan, Puang masokan lako kaleku 

2. Votum & Salam 
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!” …. duduk 

3. Percakapan pendek + Bermazmur 
Dapatkah kamu menyebutkan hal-hal apa saja yang menyenangkan bagimu selama tahun 
2020? Dan adakah yang menyedihkan? (berikan waktu kepada peserta ibadah untuk 
menyampaikan isi hati mereka. Waktu kurang lebih 2 menit). Adik-adik, Alkitab 
mengajarkan kita salah satu rahasia menjadi orang bijaksana, yaitu dengan memperhatikan 
bagaimana kita menggunakan waktu. Mazmur 90:12 berbunyi: Ajarlah kami menghitung 
hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yuk adik-adik kita 
ucapkan mazmur ini bersama-sama (Pelayan membaca mazmur ini dan diikuti oleh peserta) 

4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh Pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 
Ya Tuhan, kami ingin menutup tahun 2020 ini dengan membaca Firman Tuhan. Tetapi kami 
ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Sucikanlah dan ampunilah kami ya Tuhan, 
bersihkanlah dosa-dosa kami, supaya kami layak membuka Firman-Mu. Tuhan Yesus, 
terima kasih untuk darah-Mu yang tertumpah di Golgota untuk pengampunan dosa kami. 
Kami sudah siap, Ajarlah kami ya Tuhan, Amin.  

5. Pembacaan Alkitab: Matius 2:1-12 
6. Cerita Alkitab:   

Raja Herodes sangat besar kuasanya. Sebagai raja, ia bisa menghukum begitu saja 
rakyat yang tidak senang kepadanya. Ia pernah menghukum Yohanes Pembabtis karena tidak 
suka bahwa kejahatannya ditegur oleh Yohanes. Tidak tanggung-tanggung, Yohanes 
Pembaptis dihukum penggal kepala hanya karena kritikan itu. Itulah sebabnya semua orang 
menjadi takut, sangat takut kepada Herodes. 

Herodes yang penuh kuasa itu kini sedang dalam masalah besar. Ia begitu takut 
kehilangan posisinya sebagai raja di provinsi Yudea. Ia baru saja mengetahui bahwa orang 
Majus sedang mencari Raja Yang Besar, Raja di atas segala raja. Herodes merasa, bahwa 
dirinyalah raja paling besar di Yudea. Tidak ada lagi. Memang di Roma masih ada Kaisar 
yang lebih besar kuasanya dari pada dirinya. Tapi kalau di Yudea, Herodeslah yang memiliki 
kuasa paling besar. Bagaimana mungkin orang Majus itu masih mencari Raja yang lebih 
besar? Herodes sedemikian tersinggung. Dia menjadi sangat marah. Kehormatannya sebagai 
raja Yudea terganggu. Ia semakin marah kala mendengar bahwa yang dianggap Raja paling 

besar itu adalah seorang bayi yang baru lahir. Dalam keadaan yang penuh kemarahan itulah, 
Herodes mengambil keputusan yang sangat buruk. Ia memutuskan untuk membunuh semua 
bayi yang baru lahir.  

Herodes harusnya tahu bahwa jabatannya sebagai Raja adalah pemberian Tuhan. Ya, 
itu semua adalah jabatan yang asalnya dari Tuhan. Jabatan itu diberikan untuk menolong 
rakyatnya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Herodes untuk menjadi raja supaya dapat 
membantu rakyatnya. Seharusnya Herodes tahu bahwa segaka sesuatu berasal dari Tuhan. 
Jabatannya sebagai raja itu juga dari Tuhan. Betul, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tetapi 
Herodes menyalahgunakan kesempatan itu. Ia lupa kepada Tuhan. Bahkan ia mencoba 
melawan Tuhan. Tuhan marah dan menghukum Herodes. Ia mati secara mendadak. 
Beginilah akhir hidup orang sombong yang melawan Tuhan. 

7. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan: 
Why 4:11  "… sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-
Mu semuanya itu ada dan diciptakan." (Ayat hafalan ini dibaca oleh pelayan dan diikuti 
peserta. Ulangi sebanyak 3 kali) 

8. Persembahan. 
Nas: 2Ptr 1:3  Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu 
yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil 
kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 
Lagu: KC 349 Semua yang tercipta 
Semua yang tercipta  hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya 
Matahari bulan bintang, burung-burung ikan-ikan, seluruh margasatwa di gunung dan 
lembah 

9. Doa Syafaat (Libatkan 4 anak untuk membaca naskah doa) 
Anak 1: Terima kasih Tuhan, atas kasih dan pertolongan-Mu sepanjang tahun 2020. Tolonglah 

kami untuk melangkah ke tahun 2021 dengan penuh iman dan pengharapan hanya kepada 
Tuhan saja.   

Anak 2: Ya Tuhan, terima kasih untuk semoa orang yang sudah menolong kami menjadi anak-
anak yang takut kepada Tuhan. Terima kasih untuk Ayah dan Ibu, guru-guru di sekolah 
dan guru sekolah minggu yang mengajarkan banyak kebaikan dan kebenaran kepada 
kami. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. 

Anak 3: Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka dapat memimpin kami dengan 
baik dan bijaksana. 

Pelayan: Tolonglah kami semua ya Tuhan, semoga kami tetap diberi kekuatan melewati setiap 
masalah, tantangan dan pergumulan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, 
yang sudah mengajar kami berdoa: doa bapa kami diucapkan bersama. 

10. Nyanyian Pengutusan Kc 304 (berdiri) 
Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu  
Berilah pertolongan melawan si setru 
 

11. Berkat.  
Adik-adik, ingatlah selalu Firman Tuhan dari Why 4:11  "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau 
layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala 
sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Pegang teguh Firman-
Nya dan terimalah berkat Tuhan. 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau  Anak    : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin! 



TATA IBADAH SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
Minggu, 3 Januari 2020 

Pokok Cerita: “Ketaatan penuh kepada Firman Tuhan” 

1. Prosesi 
Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk 
berkumpul di sini.. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan melagukan  

“Memuji Tuhan Selalu” 
Memuji Tuhan selalu mari kita puji Dia (2x) 
Puji, puji, mari kita puji Dia (2x) 

2. Votum & Salam 
Pemimpin  : “Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita!” 
Anak : “Amin!” 
Pemimpin : “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
Anak : “Salam juga!”       (duduk) 

3. Percakapan pendek + Bermazmur 
Siapa di sini yang sering membantu orangtua di rumah? (biarkan peserta menjawab). Kalau 
orangtua meminta tolong untuk melakukan sesuatu misalnya mencuci piring, menyapu halaman, 
dan lain-lain, apakah kalian mau melakukannya?(tunggu respon peserta). Kalau kalian mau 
melakukannya lakukanlah itu sama seperti kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan karena Dialah 
yang akan menjaga kita seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 145:20 “Tuhan menjaga semua 
orang yang mengasihi-Nya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan-Nya. 

4. Doa Pembacaan Alkitab (Dibaca oleh pelayan dan diikuti oleh peserta ibadah) 
Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kasihMu yang melimpah bagi kami. Saat ini kami akan 
membaca dan mendengarkan cerita alkitab kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. 
Ampunilah kami yang berdosa ini sehingga kami layak untuk menyambut FirmanMu. Dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

 
5. Cerita Alkitab:                                                “Dari  Mesir  ke  Nazaret” 

“Bayi Yesus telah lahir. Ya raja kita sudah lahir. Kami sudah melihatnya. Kami juga 
membawa persembahan kepadaNya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.” Orang-orang majus sangat 
senang berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka akan kembali ke kampungnya, tetapi kalau mereka 
kembali ke Yerusalem, itu sangat berbahaya. “Yaa seorang bayi kecil memang dalam bahaya, kalau 
Raja Herodes tahu, bahaya itu akan terjadi…. ohhhhh tidakkkkk…. Ayo kita pulang lewat jalan 
yang lain, jangan sampai Herodes tahu kita tidak kembali kepadanya.” 

“Yusuf… Yusuf… bangunlah. anakmu dalam bahaya, seorang raja ingin membunuh 
bayimu. Pergilah ke Mesir. Engkau bersama dengan bayi dan istrimu Maria.. segeralah pergi”. 
Hmm…ternyata bapak Yusuf hanya bermimpi… tetapi bapak yusuf percaya bahwa itu benar suara 
malaikat Tuhan. Malam itu juga bapak Yusuf membangunkan istrinya… “Maria.. Mariaa.. 
bangunlah. Siapkan barang-barangmu, kita harus segera pergi. Kita tidak punya banyak waktu. 
Kalau kita tidak pergi dari tempat ini, bayi kita dalam bahaya. Tuhan memerintahkan kita pergi 
ke Mesir. Suatu saat kita akan kembali kalau Raja itu sudah mati.” Malam itu juga mereka 
meninggalkan Yerusalem.     

“Di mana orang majus itu, kenapa mereka tidak kembali..! hahhh mereka telah 
menipuku.. heii prajuritku, aku memerintahkan bunuh semua bayi yang berumur kurang dari 2 
tahun. Jangan ada yang tersisa.”  Wah Raja Herodes sangat marah. Semua bayi di Yerusalem 
dibunuh oleh pasukan Raja Herodes. Tetapi Tuhan melindungi bayi Yesus. Bayi Yesus selamat 

dari tangan Herodes. Tuhan menghukum Raja Herodes, akhirnya ia mati dan digantikan oleh 
anaknya. Nah ketika Yusuf tahu bahwa Raja Herodes telah mati, dia membawa Maria dan Bayi 
Yesus kembali ke Israel, tetapi bukan lagi ke Betlehem , mereka pergi ke sebuah kota yang 
bernama Nazaret. Itu semua adalah perintah Tuhan. Bapak Yusuf tahu bahwa Tuhan pasti 
menolong dan melindungi mereka, dia taat kepada perintah Tuhan. Tuhan itu sangat baik, dia 
senang kalau kita anak-anaknya taat pada perintahNya. Orang yang taat pasti dikasihi-Nya. Amin. 

6. Baca alkitab : “Matius 2:21-22” 
7. Aktivitas – Membaca Ayat Hafalan: 

Kisah Para Rasul 5:29 “ Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia”  (Ayat hafalan 
ini dibaca oleh pelayan dan diikuti peserta. Ulangi sebanyak 3 kali) 

8. Persembahan. 
Nas: “Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; kiranya bangsa-bangsa semuanya 
bersyukur kepadaMu” (Mazmur 67:5). Mari kita menyatakan tanda syukur kita dengan 
menyanyikan “Bersyukur kepada Tuhan” 

Bersyukur kepada Tuhan (2x) 
Sebab Ia baik bersyukur kepada Tuhan 

9. Doa Syafaat (dipimpin oleh anak dan pelayan secara bergantian) 
Anak 1 :Ya Tuhan terima kasih untuk penyertaanMu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah 

membaca dan mendengarkan cerita alkitab, ajar kami untuk selalu taat dalam melakukan 
perintahMu. 

Anak 2 : Kami juga telah memberikan persembahan kiranya Engkau memberkatinya agar dapat 
digunakan dengan baik. 

Anak 3 : Tuhan Yesus kami mendoakan pemerintah kami mulai pusat sampai ke desa-desa. 
Kiranya mereka tetap sehat dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
dengan baik. 

Pelayan : Kami juga berdoa bagi pelayanan di sekolah minggu mulai dari pusat, klasis dan jemaat 
biarlah Tuhan selalu hadir di dalamnya sehingga nama Tuhan yang akan selalu dipuji dan 
dimuliakan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin 

10.Nyanyian Pengutusan        (berdiri) 
Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi 
Brilah kami berkatMu dan curahkan kasihMu 

11.Berkat 
P:  Adik-adik, Matius 6:26 mengatakan “Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur 

dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh 
Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?” Pegang teguh dan 
ingatlah selalu Firman Tuhan itu serta terimalah berkat Tuhan. 

Pemimpin  : Tuhan melihat engkau  
Anak     : Amin  
Pemimpin : Tuhan menjaga engkau   
Anak     : Amin  
Pemimpin : Tuhan menyayangi engkau   
Semua  : Haleluya!  Amin!  


