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Tema: 

Kumiliki Yesus, 

Kumiliki Hidup Kekal" 

1 Yohanes 5: 11-12 
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Prakata 

Sahabat guru yang baik,  
 

Dari ruang sekolah minggu di pusat kegiatan OIG di Rantepao, kami mengucapkan selamat 
menyambut Paskah, masa dimana kita mengenang, menghayati dan menghidupi pengorbanan 
Yesus Kristus bagi seluruh ciptaan-Nya. 

Masih di tengah pandemi Covid-19, brosur ini hadir untuk mendukung para orang tua dan 
guru sekolah minggu untuk melaksanakan ibadah Paskah di rumah. Brosur ini berfungsi ganda, 
yakni pertama-tama untuk digunakan oleh para guru dan orang tua yang akan melaksanakan 
ibadah paskah di rumah masing-masing karena pandemi Covid-19. Untuk tujuan ini, maka brosur 
ini dibuat sederhana, sehingga dapat digunakan dengan mudah, antara lain bisa dibasa pu’pu’. 
Itulah sebabnya naskah doa sudah disiapkan dalam tata ibadah ini. Yang kedua, brosur ini juga 
dapat digunakan untuk kebutuhan ibadah tatap muka di daerah-daerah yang sudah masuk zona 
hijau atau pandemi Covid-19 relatif terkendali. Untuk maksud yang kedua ini, maka Pengurus 
Jemaat perlu melaksanakan persiapan bersama dengan semua guru-guru agar tata ibadah yang 
ada dalam brosur ini disesuaikan dengan kebutuhan setempat. 

Ibadah paskah SMGT secara daring akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 April 2021 pukul 
16.30 di YouTube Channel SMGT. Untuk ibadah ini, kita akan dilayani oleh Kak Indry dan Tim dari 
Hope Ministry. PP SMGT berterima kasih atas pelayanan Hope Ministry untuk ibadah tanggal 10 
April 2021 nanti. 

Terima kasih kepada jemaat-jemaat yang telah menyetor pengganti ongkos cetak brosur 
paskah sampai hari ini. Kesetiaan kita menyetor adalah wujud dukungan bagi keterlanjutan 
penerbitan brosur selanjutnya.  Bagi jemaat-jemaat yang belum menyetor, kami mohon bantuan 
dan kerja samanya untuk menyetor ke kantor PP SMGT, atau melalui rekening PP SMGT di 
Rekening Bank: BRI No. 0232-01-01-4693-53-5 An. Pengurus Pusat SMGT. 

PP SMGT sudah mengirimkan laporan keuangan tahun 2020, dimana anda dapat melihat 
daftar jemaat-jemaat yang sudah membayar ongkos 
cetak brosur. Jika anda yakin jemaat/cabang kebaktian 
anda sudah menyetor dan tidak tercantum disini, segera 
hubungi Yanti, staf kantor PP SMGT di 081 355 549 068 
atau ke Bendahara Umum Kak Yoris di nomor 
082346846682. 
 

Selamat Paskah 

Rantepao, 19 Maret 2021 

 

Pengurus Pusat  
Sekolah Minggu Gereja Toraja 

 

  
Brosur SMGT, diterbitkan 5 kali setahun untuk hari-hari khusus seperti PAGT, Paskah, HDS, HDA 

dan Natal. Edisi berikut adalah Brosur PAGT yang terbit Juli 2018. PP SMGT dengan senang hati 

menerima tulisan dalam bentuk cerita, games dan lomba kreatif serta informasi kegiatan di Jemaat 

dan Klasis. Tulisan dikirim ke kantor PP.SMGT atau via email ke pp.smgt@yahoo.co.id, selambatnya 

30 April 2021.  
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PENJELASAN TENTANG KEGIATAN PASKAH SMGT 2021 
 

Catatan awal: Karena pertimbangan tertentu untuk kebutuhan Tata Ibadah yang 
disederhanakan, maka dilakukan beberapa penyesuaian terhadap bahan yang ada dalam 
Pedoman SMC 2 dan SMC 3. Mohon maklum jika ada beberapa bagian kecil yang agak berbeda 
dengan yang tercantum dalam Pedoman.  
 

1 April 
Kamis Putih 

- Tersedia 2 Tata Ibadah untuk Kelas Balita/Kecil dan Kelas 
Besar/Remaja. 

- Tata ibadah ini sudah disederhanakan untuk digunakan di rumah-
rumah. Cocok bagi jemaat yang belum melaksanakan ibadah tatap 
muka. Bisa dibaca (dibasa pu’pu’) jika kesulitan mencari pemimpin 
ibadah. 

- Bagi jemaat yang melaksanakan ibadah tatap muka, tata ibadah ini 
dapat dijadikan bahan untuk persiapan bersama. 

2 April 
Jumat Agung 
 

- Tersedia 2 Tata Ibadah untuk Kelas Balita/Kecil dan Kelas 
Besar/Remaja. 

- Tata ibadah ini sudah disederhanakan untuk digunakan di rumah-
rumah. Cocok bagi jemaat yang belum melaksanakan ibadah tatap 
muka. Bisa dibaca (dibasa pu’pu’) jika kesulitan mencari pemimpin 
ibadah. 

- Bagi jemaat yang melaksanakan ibadah tatap muka, tata ibadah ini 
dapat dijadikan bahan untuk persiapan bersama. 

3 April 
Sabtu Sunyi 

- Tersedia 2 Tata Ibadah untuk Kelas Balita/Kecil dan Kelas 
Besar/Remaja. 

- Tata ibadah ini sudah disederhanakan untuk digunakan di rumah-
rumah. Cocok bagi jemaat yang belum melaksanakan ibadah tatap 
muka. Bisa dibaca (dibasa pu’pu’) jika kesulitan mencari pemimpin 
ibadah. 

- Bagi jemaat yang melaksanakan ibadah tatap muka, tata ibadah ini 
dapat dijadikan bahan untuk persiapan bersama. 

4 April 
Paskah 

- Tersedia Tata Ibadah Paskah dari KLM-GT bagi jemaat yang 
memungkinkan melakukan ibadah lintas generasi (Lihat Buku 
Panduan Natal 2020 dan Paskah 2021 yang diterbitkan KLM pada 
Nopember 2020) 

- Bagi yang melaksanakan ibadah 
10 April  
Paskah 
Bersama 
Secara Daring 

- Perayaan Paskah SMGT secara daring melalui YouTube, Sabtu, 10 
April 2021 Pukul 16.30 wita, yang akan dilayani oleh Kak Indry Kapa’ 
dari Hope Ministry Makassar. 

- Bagi yang tidak dapat mengikuti lewat YouTube tersedia Tata Ibadah 
dalam brosur ini yang bisa digunakan sesuai konteks dan kebutuhan 
setempat. 
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TATA IBADAH PASKAH SMGT GABUNGAN SELURUH KELAS 
SABTU, 10 APRIL 2021 

“Kumiliki Yesus, Kumiliki Hidup Kekal” 
(I Yohanes 5: 11-12) 

A. Berhimpun Menghadap Allah 
1. Menyanyi Kidung Sekolah Minggu 263:1 “Mari Kita Bersorak Bagi Tuhan” oleh 

Panggung Boneka   
 Mari kita bersorak bagi Tuhan, kar’na Dia keselamatan kita 
 Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian Mazmur 
Percakapan: 

Lala: Tato’, apa artinya “Tuhan Yesus adalah keselamatan kita?” 
Tato:  Tuhan Yesus adalah keselematan kita artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita.  Dia 
mati di kayu salib untuk membanyar hukuman dosa kita sehingga kita dibenarkan, kita tidak 
dihukum lagi melainkan kita akan masuk sorga. 
Lala: Wow, mantap sekali.  Saya mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus! 

2. Menyanyi “Indahnya Bersama Merayakan Paskah” (Cipt. K Indry) 
Liturgis:  Indahnya merayakan kebangkitan Yesus yang adalah keselamatan kita.  Seluruh 
anak dan guru sekolah minggu segereja Toraja yang tersebar di nusantara bahkan ada di luar 
negeri bersama merayakan kabangkitan Tuhan Yesus.   Mari bersama kita bernyanyi dan 
bergerak merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. 

Liturgis: Melompat ke depan (Jemaat: Melompat ke depan) 
Liturgis: Melompat ke b’lakang (Jemaat: Melompat ke b’lakang) 
Liturgis: Nyanyi Haleluya (Jemaat: Nyanyi Haleluya) 
Semua:  Yesus Bangkit! 
 Liturgis: Melompat ke depan (Jemaat: Melompat ke depan) 

Liturgis: Melompat ke b’lakang (Jemaat: Melompat ke b’lakang) 
Liturgis: Nyanyi Haleluya (Jemaat: Nyanyi Haleluya) 
Semua:  Yesus Hidup! 

Ref (Semua): Indanya bersama merayakan Paskah 
Indahnya bersama merayakan Paskah   

3. Votum 
Liturgis: Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita! 
Jemaat: Amin! 

4. Salam 
Liturgis: Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita mengikuti ibadah ini! 
Jemaat: Salam juga! 

5. Menyanyi “Yes, Yesus Bangkit!” (Cipt. K’ Yus dan K’ Indry) 
Liturgis: Hari Jumat Agung kita peringati kematian Tuhan Yesus.  Sedih sekali membayangkan 
Dia tersiksa di kayu salib.  Namun, hari minggu, berita sukacita tersebar, Yesus hidup, Yesus 
bangkit!  Dia menang atas maut, Dia bangkit dari kematian.  Kita nyanyikan lagu “Yes, Yesus 
bangkit!” 

Liturgis: Yes, Yesus bangkit! (Jemaat: Yes, Yesus bangkit!) 
Liturgis: Yes, Yesus bangkit (Jemaat: Yes, Yesus bangkit!) 
Semua: Maut dikalahkan, kita dis’lamatkan 
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Liturgis: Yes, Yesus bangkit (Jemaat: Yes, Yesus bangkit) 
Liturgis: Yes, Yesus bangkit (Jemaat: Yes, Yesus bangkit) 
Semua: Maut dikalahkan, kita dis’lamatkan, yes, yes, yes! 

6. Pengakuan Dosa 
Liturgis:  Kita semua melakukan dosa: berkata kasar, menghina, berbohong, memukul, kuatir, 
membantah orang tua, menghabiskan waktu dengan bermain gadget sehingga lupa belajar 
dan lupa berdoa atau baca Alkitab, dan masih banyak dosa yang kita lakukan.   Mari meminta 
ampun pada Tuhan.   
Semua:  Ya Tuhan, kami berdosa.  Kami memohon ampuni kami, dan ingatkan kami juga 
tolong kami untuk selalu mengikuti perintah-Mu.  Amin.  

7. Berita Anugerah 
Liturgis: Dengarkan berita pengampunan dari Tuhan bagi kita yang mengaku dosa, terambil 
dari I Yohanes 1: 9 “Jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia 
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” Amin! 

8. Menyanyi KJ 36: 1“Dihapuskan Dosaku” 
Liturgis: Darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib menghapus dosa kita.   Yah, Dia 
mati untuk mengambil hukuman kita supaya dosa kita dihapuskan.  Mari nyanyikan lagu 
“Dihapuskan Dosaku” 
 Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus 
 Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus 
 Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku 
 Sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. 

B. Firman 
9. Berdoa (Seorang anak dari kelas Besar)  

Ya Tuhan, trimakasih untuk kegimbaraan merayakan Paskah.  Kami siap mendengar cerita 
Paskah, tolong kami untuk mengerti dan mengingat serta melakukan perintah-Mu.  Kami juga 
meminta Tuhan menolong para pelayan firman supaya bisa bercerita dengan baik.  Dalam 
Nama Tuhan Yesus, amin! 

10. Cerita Paskah 
 

Pelayanan Firman 
1. Seorang guru lelaki berperan sebagai Petrus  
 (Makan ikan goreng) kalian tahu saya sedang makan apaa?  Yah, makan ikan goreng.  
(Berhenti makan ikan goreng, dan meletakkan ikan goreng di atas meja).  Eh lupa perkenalkan 
diri, nama saya Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus.   
 Ikan goreng begitu berkesan bagi saya, setiap melihat ikan goreng, saya mengingta cerita 
yang indah sekali.  Cerita apa?  Begini ceritanya: Dulu  waktu Yesus mati, saya sedih sekali, “Saya 
punya banyak harapan pada-Mu, Yesus, tapi mengapa Engkau harus mati?”  Namun, pada hari 
Minggu, Maria datang ke saya membawa kabar yakni “Yesus hidup, Yesus bangkit!” Ha, apa benar 
Dia hidup, Dia bangkit?   
 Saya berlari ke kubur Yesus untuk membuktikan kabar Maria, tapi kubur Yesus kosong, 
yang ada hanya kain kafan.  Apa sebenarnya yang terjadi?  Apakah Dia bangkit?  Tapi di mana Dia? 
Atau apakah benar gosip yang beredar bahwa mayat-Nya dicuri?  Siapa yag mencuri-Nya?   
Waduh…..bingung….bingung….bingung.   
 Saat saya sedang di pantai bersama murid Tuhan Yesus yang lainnya, tiba-tiba ada 
seseorang datang dan berkata “Damai sejahtra bagimu!”   Wah, wah….ini hantu.  Tapi Dia 
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membuktikan bahwa Dia bukan hantu dengan memperlihatkan bekas paku di tangan dan kaki-
Nya, bahkan Dia meminta makanan dan kami memberikannya sepotong ikan goreng dan 
memakannya.  Ternyata Dia Yesus,  Dia hidup, Dia bangkit!  (Mengambil ikan goreng dan 
memakannya, setelah itu berkata) 
Ingat yah, Yesus hidup, Yesus Bangkit! Ulang sekali lagi Yesus Hidup, Yesus Bangkit. 
2. Seorang Anak dari Kelas Remaja 
 Cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Pertus dan murid-murid yang lain 
bahkan Yesus memakan sepotong ikan goereng terambil dari Lukas 24: 36-49.  Mari kita baca 
bersama ayat 39-43: 

“Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan 
lihatlah,  karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang 
kamu lihat ada pada-Ku."  Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan 
tangan dan kaki-Nya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya 
karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka: 
"Adakah padamu makanan di sini?"   Lalu mereka memberikan kepada-
Nya sepotong ikan goreng.  Ia mengambilnya dan memakannya di depan 
mata mereka.” 

3. Indry 
Tebak kata “KEKAL!”  Terdiri dari 5 huruf, huruf tengahnya adalah “K” kata ini sama artinya 
dengan abadi atau selamanya.  Yah, betul sekali.  
Dalam ajaran Alkitab, hidup kekal disamakan dengan keselamatan yakni kita akan masuk sorga.  
Jika kita mati, kita akan ke mana?  Yakin masuk surga?  Ada yang beranggapan jika mati akan 
berinkarnasi menjadi binatang seperti sapi, atau dia ke tempat gelap atau ke tempat yang penuh 
dengan api.   Apa itu surga? Berikut apa yang ada di surga dan tidak ada di surga?  Menurut wahyu 
21 dan 22 :  

Apa yang di surga? 
• Allah ada di surga 
• Ada malaikat-malaikat 
• Jalannya terbuat dari emas 
• Kotanya terbuat dari emas dengan  

pondasi dari batu permata 
• Selalu terang  

Apa yang tidak ada di surga? 
• Kesedihan, kesakitan 
• Matahari atau bulan, malam atau 

gelap 
• Lautan 
• Kematian 
• Dukacita 

 
Mari kita baca bersama I Yohanes 5: 11-13 
“Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal   kepada kita dan hidup itu 
ada di dalam Anak-Nya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup ; barangsiapa tidak 
memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang 
percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.”  
 Bagaimana supaya bisa mendapat hidup kekal yaitu sorga?  (Siapkan salib) 
1 Yohanes 5: 11-12 ajarkan bahwa hidup kekal yaitu sorga diberikan Allah kepada kita, dan hidup 
itu ada di dalam Yesus (Tuliskan hidup kekal pada salib).  Jika ingin memiliki hidup kekal atau 
masuk sorga, harus memiliki Yesus!  Jadi kalau kita mati, kita akan hidup lagi dan bersama Yesus 
di sorga, tempat yang indah sekali.  Kita tidak akan menjadi sapi, atau pergi ke tempat yang penuh 
api atau tempat yang gelap. 
 
Untuk bisa masuk sorga, harus memiliki Yesus.  Apa artinya yah? 
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(Nyanyikan bagian reff dari theme song).  Satu-satunya cara untuk masuk sorga atau mendapat 
hidup kekal adalah memiliki Yesus yakni Percaya kepada-Nya sebagai Tuhan dan Jurus’lamat.  
Tuhan Yesuslah yang menanggung hukuman dosa kita dengan rela tersiksa, dihina, dicambuk 
sampai mati tergantung di kayu salib.  Kita selamat karena pengorbanan-Nya di kayu salib, bukan 
karena perbuatan baik kita.   
 
Ingat, memiliki Yesus berarti percaya kepada-Nya sebagai Tuhan dan Jurus’lamat!  Ulang 
sekali lagi “Memiliki Yesus berarti percaya kepada-Nya sebagai Tuhan dan Jurus’lamat” 
4. Seorang dari Kelas Besar 

• Kapan yah pendemi ini berakhir?  Saya sudah bosan di rumah terus, saya pengen ke 
sekolah untuk belajar dan bermain dengan teman-teman, juga ketemu dengan guruku. 

• Kapan yah pandemi ini berakhir?  Usaha ayahku berantakan, kasihan ayah seringkali 
terlihat sedih dan kelelahan 

• Kapan yah pandemi berakhir? Mau banget sekolah minggu di gedung gereja lagi 
• Kapan yah saya divaksin?  Walau takut disuntik tapi saya mau segera divaksin 
• Kapan yah pamanku sembuh dari virus korona? 
• Kapan virus korona pergi dari muka bumi ini? 

 
Yah, ini keluhanku dan keluhan teman-temanku mungkin juga keluhan kita.  Selama pandemi 
virus corona, banyak orang mengeluh.  Namun berita Paskah memberi harapan, menguatkan kita.  
Tuhan Yesus bangkit, Dia adalah Tuhan yang hidup.  Dia ada, Dia berkuasa, Dia menjaga kita, Dia 
menolong kita.  Walau ada virus korona, kita masih bisa hirup udara segar, berkumpul bersama 
ayah dan ibu, kakak dan adik, masih bisa belajar, masih bisa ibadah Paskah secara online, dan 
masih banyak lagi. Bukti kasih dan kuasa Tuhan.  Haleluyah! 
Ingat, Paskah memberi harapan, menguatkan kita.  Tuhan Yesus bangkit, Dia adalah Tuhan 
yang hidup.  Dia ada, Dia berkuasa, Dia menjaga kita, Dia menolong kita.   
(Tutup dengan doa “Bapa Kami”) 

 
11. Menyanyi Theme Song “Kumiliki Yesus, Kumiliki Hidup Kekal” (I Yohanes 5: 11-12) 

 ‘Kumiliki Yesus, ‘kumiliki hidup kekal 
 ‘Kumiliki Yesus, ‘kumiliki hidup kekal (1 Yohanes 5: 11-12) 
Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan  
Hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Yesus 
 Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup 
 Barang siapa ‘tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup 
Ref: ‘Kumiliki, ‘kumiliki Yesus, ‘kupercaya Dia mati ‘tuk s’lamatkanku 
 ‘Kumiliki, ‘kumiliki Yesus, ‘kupercaya Dia Tuhan yang hidup 

12. Kuis (Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan cerita yang sudah di 
dengar) 
 

C. Respon 
13. Persembahan diiringi PKJ 149: 1-3 “Ucap Syukur Pada Tuhan” 

14. (1) Ucap syukur pada Tuhan 
kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagi-Nya.  
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15. (2) Nyanyikanlah dengan riang 
kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagi-Nya.  

16. (3)Muliakan nama Tuhan 

kar’na kuasanya abadi, muliakan. 

Senandungkan lagu baru, 

senandungkan lagu baru bagi-Ny 
17. Doa Syafaat 
D. Pengutusan dan Berkat 
18. Panggung Boneka 

Tato: Kita akan menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris yaitu lagu “Come Follow me.” Lala 
akan menerjemahkan untuk kita. 

Lala: Jesus says artinya: Yesus mengatakan.  Come follow me artinya: mari ikut saya.  Where 
Jesus Leads: Kemana Yesus memimpin.  Oh I will go: Saya akan pergi.  What Jesus says: Apa 
yang Yesus katakan.  Oh I will do: saya akan lakukan.    

Tato: Terimakasih Lala. Kamu pintar sekali. 

Lala: Thank you, thank you, thank you.  Dengan menyanyikan lagu ini, kita mengatakan kita 
akan mengikut Yesus! 

19. Menyanyi “Come Follow Me” 
Liturgis: Come follow me (Jemaat: Come follow me) 
Liturgis: Come follow me (Jemaat: Come follow me) 
Liturgis: Come follow me (Jemaat: Come follow me) 
Liturgis: Come follow me (Jemaat: Come follow me) 
Liturgis: Where Jesus leads (Jemaat: Where Jesus leads) 
Liturgis: Oh I will go (Jemaat: Oh I will go)  
Liturgis: What Jesus says (Jemaat: What Jesus says) 
Liturgis: O I will do (Jemaat: Oh I will do) 
Liturgis: Where Jesus leads (Jemaat: Where Jesus leads) 
Liturgis: Oh I will go (Jemaat: Oh I will go)  
Semua: What Jesus says, oh I will do, oh here we go 
Liturgis: Jesus says 

20. Pengutusan dan Berkat 
Pengutusan 
Liturgis:  Allah telah mengarunikan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus.  
Milikilah Yesus, makan kamu akan mendapat hidup kekal.   
Berkat: 
Liturgis: Tuhan melihat Engkau  
Jemaat: Amin 
Liturgis: Tuhan menjaga Engkau 
Jemaat: Amin 
Liturgis: Tuhan menyayangi Engkau 
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Jemaat: Haleluya, haleluya, Amin! 
21. Menyanyi “Lala Aku Berbahagia” (Cipt. K Indry) 

Liturgis:  Tuhan Yesus mengasihi kita; Dia rela mati untuk kita.  Mari beritakan berita sukacita 
ini.  Kita nyanyikan lagu “Lalalala Aku Berbahagia” 
(1) Aku berbahagia, aku bersukacita, 
Yesus mengasihiku, Dia mati ‘tuk s’lamatkanku 
Aku berbahagia, aku bersukacita,  
hanya oleh anugrah aku di selamatkan 
 Ref: Lalala…..aku berbahagia, lala…..Yesus mengasihku 
 Lala…aku berbahagia, Yesus mengasihimu 
(2) Aku akan b’ritakan, aku akan kabarkan 
Hanya oleh anugrah, aku diselamatkan 
Aku akan b’ritakan, aku akan kabarkan 
Hanya oleh anug’rah kamu diselamatkan  
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TATA IBADAH KAMIS PUTIH KELAS BALITA DAN KECIL 
KAMIS, 1 APRIL 2021 

Berani Mengatakan Yang Benar 

1. Prosesi  (berdiri) 
P Selamat sore anak-anak. Sore ini kita merayakan Kamis Putih, mengenang saat-saat 

Yesus menjalani derita demi derita di jalan salib demi misi penyelamatan manusia. 
A Menyanyikan “MARI MASUK” ?? 

Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus 
Datang s’karang, datang tinggal, dalam hatiku ya Yesus 
In to my heart, in to my heart, come in to my heart, Lord Jesus 
Come in today, come in to stay, come in to my heart, Lord Jesus 

2. Votum & Salam  
P Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita!  
A   Amin 
P Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. 
A Salam juga. 

3. Pengakuan Dosa, Berita Anugerah dan Bermazmur (duduk) 
P Anak-anak. Sungguh benar bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Dia mau mati di 

kayu salib karena dosa-dosa kita. Mari kita dengan rendah hati mengakui semua 
kesalahan kita :  

A Menyanyikan “BANYAK PERBUATAN” KC 302:1-3 
 Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan tak kuturut s’lalu p’rintah bapak ibu 
 S’mua itu Tuhan ssangat kusesalkan ajar ’kuselalu turut kehendakmu 
 Tolong aku Tuhan b’rilah keampunan Kaulah Maha Kasih sungguh murah hati 
P  Tuhan mengasihi kita yang mau menyesali segala kesalahan kita. Inilah berita anugerah 

dari Tuhan Yesus: 
 “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.” Yoh 1:29b  
A Terimakasih Tuhan Yesus (sambil bersalaman) 
 Menyanyikan “YANG MAHAKASIH” KC 19:1 

Yang Maha kasih yaitu Allah, Allah pengasihpun bagiku 
Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya, kepadaku 

P Sebagai tanda sukacita kita atas anugerah Tuhan, mari kita bersama mengucapkan 
mazmur kepada Tuhan melalu Mz 64:11 

S Orang benar akan bersukacita karena TUHAN dan berlindung pada-Nya; semua orang 
yang jujur akan bermegah. 

4. Berdoa untuk Mendengar Cerita Alkitab 
A Ya Tuhan, berkatilah kami untuk mendengarkan cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin 
5. Cerita Alkitab 

Ada sebuah tempat untuk mencari keadilan, namanya: Pengadilan. Pengadilan adalah 
tempat untuk memutuskan sebuah perkara secara adil. Tetapi ada sebuah pengadilan yang 
justru melakukan sebaliknya. Itulah pengadilan pada saat Tuhan Yesus ditangkap.  

Biasanya seseorang ditangkap karena melakukan kesalahan. Tetapi Yesus? Yesus sama 
sekali tidak melakukan kesalahan. Tetapi para pemimpin Yahudi sudah terlanjur membenci 
Yesus. Mereka tidak suka kepada Yesus, karena mereka takut kalau-kalau Yesus akan 
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menggantikan jabatan mereka sebagai pemimpin. Itulah sebabnya mereka memfitnah Yesus. 
Mereka membawa Yesus kepada Pilatus untuk diadili. Di depan Pilatus, mereka 
menyampaikan tuduhan palsu dengan maksud agar Pilatus segera menghukum Yesus. 

Pilatus mempersilahkan Yesus untuk menjawab semua tuduhan palsu itu. Sebenarnya, 
inilah kesempatan bagi Yesus untuk melawan semua fitnah dan kebohongan itu. Tetapi 
Yesus justru melakukan yang sebaliknya. Yesus memilih diam. Yesus memilih untuk tidak 
menjawab. Itulah kemurnian hati Yesus. Itulah gambaran betapa sucinya hati Yesus. Ia tidak 
mau berdebat kusir dengan orang-orang jahat itu. Karena Yesus tahu bahwa orang yang 
sudah dipenuhi kebencian tidak akan menerima pembelaan-Nya. Ini memang menyakitkan, 
tetapi harus dijalani. Semua itu harus dilalui Yesus, karena itulah jalan yang sudah 
ditentukan Bapa-Nya. Jalan yang akan membawa manusia kepada keselamatan.  

6. Membaca Alkitab: Markus 15:1-2 
7. Menyanyi: Yesus Disalib 

Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, Yesus disalib karena cinta saya, dosa 
dihapuskan 

8. Persembahan.  
Firman Tuhan berkata: “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan 
dan masuklah ke pelataran-Nya!”Mz 96:8. Kita akan membawa persembahan kepada Tuhan 
dengan diiringi nyanyian KC 236: Dihapuskan Dosaku. 
Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus 
O darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus 

9. Doa Syafaat 
A1 Terima kasih Tuhan Yesus, atas kasih dan pengorbanan-Mu kepada kami. Di hari Kamis 

Putih ini Engkau mengajar kami tentang kesucian hati-Mu. Tolonglah kami untuk 
meneladani kesucian hati-Mu.   

A2 Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang mencari keadilan, semoga mereka dapat 
diperlakukan dengan baik sesuai dengan hak-hak mereka. 

A3 Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka dapat menegakkan keadilan 
dan memperjuangkan kaum yang lemah. 

P 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. Ayat hafalan 
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah (Mat 5:8) 

11. Pengutusan & Berkat 
P Yesus telah membuktikan kesucian hatinya di depan pengadilan yang kotor di 

Yerusalem. Marilah kita pergi ke kehidupan kita dengan mengikuti teladan Yesus, 
menjaga kesucian hati di sepanjang hidup kita..   

A Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 
12. Berkat  

P Tuhan melihat engkau 
A Amin. 
P Tuhan menjaga engkau 
A Amin. 
P Tuhan menyayangi engkau 
A Haleluya! Amin. 
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TATA IBADAH JUMAT AGUNG KELAS BALITA DAN KELAS KECIL 
JUMAT, 2 APRIL 2021 

Menyembah Yesus dengan Cara Yang Baik dan Benar 
 

1.  Panggilan Beribadah 
P : Hari ini adalah Jumat Agung. Hari yang akan kita jalani dengan berkumpul bersama 
mengingat peristiwa saat Tuhan Yesus menderita karena cinta-Nya kepada manusia. Mari 
kita berdiri kita mulai ibadah kita dengan menyanyi “Kita Masuk RumahNya” (PKJ 13).  

 
Kita masuk rumah-Nya berkumpul menyembah kepada-Nya 
Kita masuk rumah-Nya berkumpul menyembah kepada-Nya 
Kita masuk rumah-Nya berkumpul menyembah kepada Kristus 
Menyembah Kristus Tuhan. 

2.  Votum & Salam 
 P :  Tuhan bersama kita, Tuhan pasti menolong kita. 
 J  :  Amin. 
 P :  Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. 
 J  :  Salam juga. 
3. Pembicaraan Pendek 

P  :  Yesus menderita, diolok-olok, disiksa dan disalibkan di bukit Golguta. 
A :  Dia sudah diperiksa, tetapi didapati tidak bersalah. 
P : “Salibkan Dia, salibkan Dia!” Suara orang-orang itu keras dan kuat.  
A : "Tetapi apa kesalahan-Nya? Tidak terdapat satu kesalahan pun pada-Nya.” 
P : Tetapi Pilatus mengalah kepada suara orang banyak. “Saya menyerahkan Dia kepada 

kalian.” Prajurit masuk dan dengan kasar membawa Yesus keluar dari ruangan.  
A : “Apa yang mereka lakukan kepada-Nya?” 
P : Mereka memberi mahkota duri pada kepala-Nya hingga luka. Mereka mengolok-olok 

dan menghina-Nya. Mereka juga memukul dan memaksa-Nya memikul kayu yang begitu 
berat ke bukit Golgota.  Di Golgota, tangan dan kaki Yesus di kayu salib. Dia sangat sedih, 
Dia sangat menderita hingga akhirnya Dia  mati.  Siksaan tidak berhenti sampai di situ, 
para prajurit juga menusuk lambung Yesus. Sedih sekali melihat kejadian itu. 

S : Menynyi KJ. 169:1  
Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya 

 
4.  Pengakuan Dosa  

P :  Anak-anak.... sungguh, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sangat berat. Tapi 
Dia rela melewati semuanya untuk menggantikan kita yang berdosa. Dia sangat sayang 
kepada kita semua.  

A : Kami sering menganggap rendah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami 
ya Tuhan. 

S :  Menyanyikan “BANYAK PERBUATAN” KC 302:1 -3 
 Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan tak kuturut s’lalu p’rintah bapak ibu 
 S’mua itu Tuhan ssangat kusesalkan ajar ’kuselalu turut kehendakmu 
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 Tolong aku Tuhan b’rilah keampunan Kaulah Maha Kasih sungguh murah hati 
 
 
9. Doa Mendengarkan Cerita Alkitab 
10.  Mendengarkan Cerita Alkitab  

Setelah Yesus ditangkap, ia diolok-olok dan dihinakan. Ia diludahi dan diperlkukan sangat 
buruk. Setelah puas menghina dan mengolok-olok Yesus, para tentara membawa Yesus ke 
gedung pengadilan. 
 
Di gedung pengadilan, para tentara memakaikan jubah ungu kepada Yesus. Itu sebuah 
penghinaan besar terhadap Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap sabar menerima 
semua penghinaan itu. Mereka membuat sebuah mahkota duri meletakkannya diatas 
kepala Yesus. Duri-duri itu menancap masuk ke kepala Yesus sehingga mengeluarkan 
darah yang banyak.  
 
Mereka belum puas juga. Mereka terus berpura-pura menyembah Yesus. Tetapi itu bukan 
menyembah dengan benar. Mereka berpura-pura saja menyembah Yesus, tetapi tujuannya 
untuk menghina Tuhan Yesus. Mereka pura-pura membungkukkan badan, tetapi raut 
mukanya penuh sindiran dan penghinaan kepada Tuhan Yesus. Ya, memang ada manusia 
yang berpura-pura menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya tidak demikian. 
 
Apakah mereka sudah puas? Tidak. Mereka justru bersiap melakukan penghinaan terbesar 
kepada Yesus. Yaitu membawa Yesus untuk disalibkan. Salib adalah penghinaan terbesar 
bagi Tuhan Yesus. Namun di salib itu ia mati demi dosa-dosa manusia. Amin. 

 
11.  Membaca Alkitab: Markus 15:16-20a 
12.  Menyanyi  Yesus Disalib Karena Cinta Saya 

Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya 
Yesus disalib karena cinta saya 
Dosa dihapuskan 

14. Persembahan  
 P  Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Ingatlah Firman 

Tuhan dari Mz 96:8 “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan 
dan masuklah ke pelataran-Nya!”. Kita bawa persembahan sambil menyanyikan Di Salib 
Yesus di Kalvari  
DI SALIB YESUS DI KALVARI 
Di salib Yesus di Kalvari ku’srahkan dosaku yang keji 
Oleh darahNya aku bersih puji namaNya 
Refr. Puji puji namaNya, puji puji namaNya 
Oleh darahNya aku bersih puji namaNya 
 
Kini bahagiaku penuh; Yesus berdiam di dalamku. 
Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji namaNya, refr. 
 

15. Doa Syafaat 
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A1   Ya Tuhan, terima kasih untuk cerita Alkitab yang sudah kami dengar. Tolonglah kami 
untuk menyembah Yesus dengan cara yang benar 

A2  Kami telah memberikan persembahan kepada-Mu. Terimalah persembahan kami ya 
Tuhan.  

A2  Ya Tuhan, Terima kasih untuk Guru Sekolah Minggu dan Guru di sekolah yang selalu 
mengajar kami kebaikan. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. 

A4  Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang menderita karena virus Corona. Tolonglah 
pemerintah dan ahli-ahli kesehatan untuk mendapatkan vaksin yang dapat mengatasi 
penyakit ini. 

P  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. 

 
16.  Ayat hafalan Mz 95:6 Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan 

Tuhan yang menjadikan kita. 
17. Pengutusan 

P Anak-anak, pergilah dan jalani hidupmu. Sembahlah Tuhan Yesus dengan cara yang 
benar. Inilah ayat Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita: Masuklah, 
marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. (Mz 
95:6). Ingatlah selalau bahwa Yesus sangat sayang kepada kita. Kita nyanyikan YESUS 

SAYANG PADAKU KC. 90 
Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku, walau ‘ku kecil lemah aku ini milik-Nya 

     Reff: Yesus Tuhanku sayang padaku, Itu firmanNya di dalam Alkitab 
Yesus sayang padaku IA mati bagiku, Dosaku dihapusNya sorgapu terbukalah, reff 

18. Berkat  
P : Tuhan melihat engkau Anak    : Amin  
P: Tuhan menjaga engkau  Anak    : Amin  
P: Tuhan menyayangi engkau  Semua : Haleluya!  Amin!  

  



16 

TATA IBADAH SABTU SUNYI KELAS BALITA & KECIL 
SABTU, 03 APRIL 2021  

“Aku Mencintai Yesus yang sudah menebus dosaku” 

1. Persiapan 

- Disarankan untuk ibadah dengan melantai, bentuk U atau lingkaran. Sebaiknya kostum yang digunakan 
bernuansa gelap. 

- Suasana ruangan tenang, diharapkan menjaga kesunyian. 

P Selamat sore anak-anak. Kita akan memperingati saat-saat ketika murid-murid Yesus 
merasa sedih dan galau. Waktu ketika sahabat-sahabat Yesus merasa takut dan cemas. 
Mereka sedih, galau, takut, cemas karena Yesus yang selama ini begitu diandalkan, sudah 
mati. 

 
2. Prosesi  (Berdiri) 

“Memandang Salib Rajaku” (KC 88:1) 
  Memandang Salib Rajaku, yang mati untuk dunia 
  Kurasa hancur congkakku, dan harta hilang harganya. 

3. Votum & Salam 
P Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. 
A   Amin 
P Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada disini. 
A Salam juga. 

 
4. Pembicaraan Pendek. 

P Anak-anak, Tuhan Yesus harus tergantung di kayu salib demi cinta-Nya kepada 
saya dan kepada kamu. Ya, kepada semua isi dunia ini.  

A Seharusnya, kitalah yang harus dihukum, kitalah yang harus disalib, karena kitalah 
yang berdosa.  

P Tetapi Yesus sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Ia mau mati menggantikan 
kita di kayu salib. Sungguh kasih Yesus sangat luar biasa. 

S “Memandang Salib Rajaku” (KC 88:2) 
  Tak boleh aku bermegah, selain di dalam salibMu 
 Kubuang nikmat dunia, demi darahMu yang kudus  
   

5. Pengakuan dosa & Berita Anugerah  
P Anak-anak, karena dosa-dosa kita, Yesus harus menjalani hukuman yang sangat 

keji. Ia dihukum dan dipermalukan di atas kayu Salib yang sangat hina!” 
A Sungguh dosa-dosa kami banyak ya Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya 

Tuhan 
S “Memandang Salib Rajaku” (KC 88:3) 
  Andaikan jagad milikku, dan kuserahkan padaNya 
 Tak cukup bagi Tuhanku, diriku yang dimintanya  
P Anak-anak, inilah berita anugerah kepada dari Allah kepada kita semua yang yang 

menyesal dan mengakui dosa-dosa kita: Sebab, oleh kematian Kristus, kita 
dibebaskan oleh Allah, berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia 
melakukan itu karena Ia sangat mengasihi kita, dan kasih itu dilimpahkan-Nya 
kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian (Efesus 1:7-8 BIS) 
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A Terima kasih Tuhan Yesus. KasihMu sudah menyelamatkan kami. 
S Menyanyi “Yesus di Salib karena Cinta Saya”  
 Yesus di salib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya 
 Yesus disalib karena cinta saya, dosa di hapuskan 
  Yesus di salib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu 
  Yesus disalib karena cinta kamu, dosa di hapuskan 
   Yesus di salib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua 
   Yesus disalib karena cinta semua, dosa di hapuskan 
 

6. Doa Pembacaan Alkitab 
A Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca Alkitab dan mendengar ceritaMu. Berkatilah 

kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 
 

7. Pembacaan Alkitab: Markus 15:42-47 
 
8. Refleksi Sabtu Sunyi 

Anak-anak, Yusuf dari Arimatea adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan 
terhormat dalam masyarakat. Ternyata, bukan hanya kedudukan dan jabatannya saja yang 
terhormat, melainkan sikap dan perbuatannya juga sangat mulia dan terhormat. Yusuf dari 
Arimate memberanikan diri menghadap Pilatus, walaupun dia tahu bahwa dengan 
tindakannya ini dia bisa menghina imam-imam kepala, dan ini membahayakan 
kedudukannya yang sekarang. 
Mengapa Yusuf dari Arimatea berani melakukan itu? Karena ia sangat mengasihi Yesus. 
Walaupun Yesus sekarang tinggal mayat saja, ia mau merawat mayat itu dan 
menguburkannya dengan cara yang terhormat. Ia membeli kain yang sangat bagus untuk 
membungkus mayat Yesus. Dibalurnya mayat itu dengan ramuan yang harum dan mahal. Ia 
membawa mayat Yesus ke sebuah kuburan yang masih baru dan belum pernah digunakan, 
dan membaringkannya di sana.  
Yusuf dari Arimatea melakukan semua itu sebagai rasa cinta dan rasa hormatnya kepada 
Yesus yang sudah mengasihinya. Ya, Yesus sudah berkorban demi menyelamatkan kita 
semua. Bagaimana dengan kita? Katakan dalam hatimu: aku mencintai Yesus yang sudah 
menebus dosaku.  
 

9. Menyanyi “Yesus Sahabatku”             (Berdiri) 
Yesus sahabatku, Kau mati bagiku,  
Besarlah kasihMu, Sahabat dan Tuhanku 
Sampai ku besar nanti, Sampai di Surga nanti,  
Ku kan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku 

10. Persembahan (Duduk) 
P Dengan rela hati kupersembahkan kurban bagi-Mu, dan bersyukur kepada-Mu 

karena Engkau baik, ya TUHAN.(Mazmur 54:8) 
S Menyanyikan  ”Yesus Sayang Padaku” (KC 90:1,2)  

Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku 
Walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya 

Refr. 
Yesus Tuhanku, sayang padaku. 
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. 
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Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku 
dosaku dihapus-Nya, sorgapun terbukalah. Refr… 

 
11. Doa Syafaat 

A1 Ya Tuhan, terima kasih atas Firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk menunjukkan 
rasa cinta dan hormat kami kepadaMu dalam seluruh kehidupan kami. 

A2 Ya Tuhan, terimalah persembahan kami agar menjadi berkat dalam pelayanan sekolah 
minggu. 

A3 Ya Tuhan, berkatilah pemerintah dan para pemimpin kami, agar mereka selalu 
menjaga kehormatan jabatan mereka untuk melayani rakyat dan masyarakat dengan 
penuh kasih dan hormat kepadaMu 

P Berkatilah orang tua dan guru-guru yang mengajar kami, semoga hidup mereka juga 
dipenuhi rasa kasih dan hormat kepadaMu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam 
nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa: doa bapa kami.  

 
12. Menyanyi: Terima kasih Tuhan 

Trima kasih Tuhan untuk kasih setiaMu, yang ku alami dalam hidupku 
Trima kasih Yesus untuk kebaikanMu, sepanjang hidupku 
Trima kasih Yesusku, buat anugrah yang Kau bri 
Sbab hari ini Tuhan adakan, Syukur bagiMu 

 

13. Pengutusan dan Berkat  
P Anak-anak, pergilah menceritakan tentang Yesus yang berkorban demi 

menyelamatkan manusia 
A Aku mencintai Yesus yang sudah menebus dosaku. 
P Tunjukkanlah sikap kasih dan hormatmu kepada Tuhan dalam seluruh hidupmu 
A Aku mencintai Yesus yang sudah menebus dosaku. 
P Hiduplah dalam kasih kepada Yesus, dan terimalah berkatnya: Tuhan melihat engkau 
A Amin 
P Tuhan Menjaga engkau 
A Amin 
P Tuhan menyayangi engkau 
A Haleluya Amin  

 
14.  Nyanyian Syukur  “Yesus Sayang Padaku (KC 90:3” 

Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku 

Nanti ‘kubersamaNya, tinggal dalam rumah-Nya 

Yesus Tuhanku, sayang padaku. 
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. 
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TATA IBADAH PASKAH KELAS BALITA & KECIL 
MINGGU, 04 APRIL 2021 

“Ia Tidak Ada di sini, sebab Ia telah bangkit” 
 
13. Prosesi  berdiri 

A Menyanyikan “YESUS BANGKIT DAN MENANG” Theme Song Paskah 2014  

Dia disalib, Dia mati dikubur, tapi bangkit dihari ke-3 … 2x 
Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan … 2x 
S’bab Yesus berkuasa maut tak berdaya 2 x 
Dia bangkit dan menang 

14. Votum & Salam 
P Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita 
A Amin 
P Selamat Hari Paskah anak-anak. TUHAN YESUS telah bangkit. Haleluya! 
A Selamat Hari Paskah. Kristus telah bangkit. Haleluya! 
S Menyanyikan “MALA’BI’ TE ALLO” NJNE 47  
 

y  1 J.J 1  J3J J 2  1 ) Jyj J 1 J.J 1  J3J J 2  1 ) 
1Mala’  -  bi’    te     al  -  lo      al  -  lo       ka - tu -  o  -  an, 

JyJ j 1 J.3 J2J J 3 J1J j y ) 1  J.J h1  1  0 ) 
tu - o  - mo su - le  Pu-ang     Ye    -   su. 

J1J j 3 J.J 3  J5J J 5  3 ) J1J j 3 J.J 3  J5J J 5  3 ) 
2Ti-bung-ka’-mo   li - ang,      li - ang     ka - ma - te - an, 

J1J j 3 J.J 3 J2J J 3 J1J J y) 1  J.J h1  1  0 ( 
 mangka   Na-ta - loi Pu-ang   Ye   -   su. 
 

15. Bermazmur: Mazmur 21:13 “Bangkitlah, ya TUHAN, di dalam kuasa-Mu! Kami mau 
menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. (dibaca oleh 3 orang anak secara puitis) 

16. Perintah Mengasihi & Pengakuan Dosa (duduk) 
P “Inilah perintah yang Kuberikan kepadamu: “Hendaklah kamu saling mengasihi satu 

sama lain, sama seperti Aku mengasihi kamu.” Yohanes 15:12 TSI   
A Tuhan Yesus.... kami masih sering melanggar perintahMu. Kami banyak melakukan 

dosa dan kesalahan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. 
S Menyanyikan “BANYAK PERBUATAN” KC 302:1 -3 
 Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan tak kuturut s’lalu p’rintah bapak ibu 
 S’mua itu Tuhan ssangat kusesalkan ajar ’kuselalu turut kehendakmu 
 Tolong aku Tuhan b’rilah keampunan Kaulah Maha Kasih sungguh murah hati 
P  Inilah berita anugerah dari Tuhan Allah: “Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu 

berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.” Yohanes 15:14  
17. Doa Pembacaan Alkitab.  

A  Ya Tuhan, Firmanmu itu benar dan pasti. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami semakin 
berakar dan bertumbuh dalam Engkau. Dalam Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

18. Bercerita dan Baca Alkitab 
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Maria Magdalena masih sedih karena peristiwa kematian Yesus. Dia ingat betul 
bagaimana Yesus telah menyelamatkan nyawanya ketika Yesus mengusir 7 roh jahat dari 
dalam dirinya. Itulah sebabnya Maria Magdalena sangat menghormati dan mengasihi Yesus. 
Pada hari Minggu pagi, Maria Magdalena dan beberapa perempuan menuju ke kubur Yesus. 
Mereka membawa rempah-rempah dengan maksud untuk meminyaki mayat Yesus. Sambil 
berjalan, mereka mempercakapkan bagaimana caranya menggulingkan batu besar yang 
menutupi kuburan Yesus. 

Ketika mereka masih dalam perjalanan, sesuatu sedang terjadi di kubur Yesus. Terjadi 
gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dari sorga dan menggulingkan batu besar 
yang menutupi kubur itu. Para tentara yang menjaga kubur menjadi ketakutan melihat 
peristiwa itu. Mereka pergi ke kota memberitahukan apa yang terjadi.  

Akhirnya Maria Magdalena dan teman-temannya sampai di kubur. Mereka kaget 
melihat batu sudah terguling. Mereka memandang satu dengan yang lain. Bagaimana 
mungkin batu besar itu bisa terguling? Mereka masuk ke dalam kubur yang sudah terbuka. 
Mereka terkejut lagi karena melihat Malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata: “Jangan takut, 
Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini lagi”. Mereka menceritakan peristiwa itu sesuai 
pesan malaikat Tuhan. 

P Anak-anak, cerita ini terdapat dalam Markus 16:1-8. Saya akan membacakan ayat 5-6 
untuk kita semua. Baca ayat 5-6  

19. Persembahan 

P Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan, 
dengarkanlah firman Tuhan: 

“TUHAN, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur 
persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu” Mzm 5:4 

 Kita bersyukur dengan bernyanyi: “DI SALIB YESUS DI KALVARI” KJ34 

Di salib Yesus di Kalvari, Kus’rahkan dosaku yang keji 

Oleh darah-Nya aku bersih, puji namaNya 

Puji puji Nama-Nya 2x  

Oleh darah-Nya aku bersih, puji namaNya 

20. Ayat Hafalan: Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit (Mat 28:6) 

21. Doa Syafaat 

A1 Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu karena kebangkitan Tuhan Yesus telah 
menjamin keselamatan kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu kepada kami ya 
Tuhan Yesus. 

A2 Di hari paskah ini, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Terimalah dan 
berkatilah yang Tuhan, agar menjadi berkat bagi gerejamu. 

A3 Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang sedang bersedih hati dan bagi orang-
orang yang terkena bencana. Tolonglah mereka semua ya Tuhan 

P Berkatilah Gereja Toraja dan seluruh Pengurus SMGT di seluruh pelayanan Gereja 
Toraja. Semoga di hari Paskah ini kami semakin bersemangat melayani melalui 
sekolah minggu. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah 
mengajar kami berdoa: doa bapa kami. 
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22. Pengutusan 

Sungguh Tuhan Yesus telah bangkit. Pergilah dan ceritakan bahwa Yesus tidak ada di kubur 
lagi. Ia sudah hidup. Biarlah sepanjang hidup kita selalu berkidung : “YESUS SUDAH 
BANGKIT  

1. “YESUS SUDAH BANGKIT” Puji Tuhan  194 

do = a 4/4 (Tempo: ; Style: Party Polka) 

Jej j r )t   t . j1j 2 )3  3 . j3j 2 )1 j.u  j1j j j 2  j1j j y ) t .. 
Ye-sus   bang -kit     su-dah bang-kit   pa-da   pa-gi  yang t’rang dan mu - lia 

Jej j r )t  t . j1k.k 2 )3  5 . J4j 4 )3  3  j2j j 4  jh3j j 2  ) 1..( 
Kua-sa   Al - lah     di -nya- ta - kan     Ha-le-   lu-ya,     Ia  t’lah   bang   -     kit. 

 

23. Berkat  

P Tuhan melihat engkau, 

A Amin! 

P   Tuhan menjaga engkau, 

A      Amin! 

P Tuhan  menyayangi engkau. 

S Haleluya! Amin! 

24. Nyanyia Penutup 

P Jangan takut, jangan bimbang Allah menolong dan memegang kita mari kita puji Tuhan: 
“JANGANLAH TAKUT” PKJ 235 
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TATA IBADAH KAMIS PUTIH KELAS BESAR & REMAJA 
KAMIS, 1 APRIL 2021 

 
Prosesi (berdiri) 
P:  Syalom, Salam sehat! Tuhan kembali mempertemukan kita dalam ibadah Kamis Putih hari 

ini dengan tema ”Kasih Karunia Allah,” mari kita memuji dan menyembah Dia. Kita berdiri 
dan Menyanyikan ”Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia” (KC 12) 

Pujilah Tuhan Sang Raja Maha mulia, Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian! 

Votum dan Salam 
P Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 
S   Amin 
P Salam sejahtera bagi kamu semua 
S Salam juga 
Bermazmur (duduk) 

P+ASM Membaca Mazmur: Mazmur 143:5-8 (Secara berbalasan) 
Perintah Mengasihi (berdiri) 
P Kasih Allah tiada berkesudahan kepada kita selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari semua 
berdiri, bersama kita dengarkan perintahNya dari (Matius 22:37-40) 

Menyanyi ”Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami” (KJ 42) 
Doa Pembacaan Alkitab (duduk) 
P: Bapa di sorga sungguh kami tidak layak datang kepadaMu karena dosa dan kesalahan kami, 
mohon ampunanMu ya Tuhan, kasihanilah kami, agar kami layak memuji dan memuliakan 
namaMu, terlebih saat ini kami hendak mendengarkan firmanMu, berilah kepada kami hati yang 
sungguh supaya kami mendengarkan dan mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami 
siap mendengarkan FirmanMu. Amin 
Cerita: Yesus dan Nikodemus 

Suatu malam, seorang Farisi bernama Nikodemus, ia adalah seorang pemimpin agama 
Yahudi datang kepada Yesus. Nikodemus memanggil Rabi kepada Yesus. Nikodemus berkata 
bahwa mereka tahu kalau Yesus datang sebagai guru yang diutus Allah. Yesus berkata kepada 
Nikodemus bahwa, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat 
melihat kerajaan Allah. Nikodemus belum mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dengan 
dilahirkan kembali.  

Yesus mememberitahukan kepada Nikodemus: bahwa seorang harus dilahirkan dari air dan 
Roh, untuk dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah karena apa yang dilahirkan dari daging adalah 
daging dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah Roh. Yesus menyampaikan kepada Nikodemus 
bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus 
ditinggikan, agar setiap orang yang percaya kepadaNya beroleh hidup yang kekal. Allah 
menutus AnakNya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk 
menyelamatkannya oleh Dia. Yesus mengatakan bahwa terang telah datang ke dalam dunia 
akan tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan 
manusia jahat. Siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak mau datang kepada terang 
itu, agar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu tidak Nampak. Barangsiapa yang 
melakukan yang benar ia datang kepada terang itu, agar nyata bahwa perbuatan-perbuatan 
mereka dilakukan di dalam Allah.  



23 

Perjumpaan ini membuat Nikodemus semakin berusaha mengenal Tuhan Yesus, 
mendengarkan perkataanNya, menggumuli FirmanNya, dan berempati ketika akan 
menguburkanNya. Tuhan Yesus senang kalau kita mendengarkan perkataanNya dan juga mau 
melakukannya dalam hidup kita. Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah 
mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman. Ia ingin manusia 
selamat dan beroleh hidup yang kekal.  Ia mengutus anak-Nya yaitu Yesus Kristus ke dalam 
dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat 
menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal sebab Ia datang dari Allah. Setiap 
manusia yang telah beroleh anugerah harus datang dengan penuh kerendahan hati mensyukuri 
kasih dan pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah yang dinyatakan-Nya di 
dalam pengutusan Kristus harus kita responi dengan mengasihi Allah lewat ketaatan untuk 
hidup dalam kebenaran.   

Membaca Alkitab:  Yohanes 3:1-21 
Persembahan 
P Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 

Kristus Yesus bagi kamu (1 Tesalonika 5:18) 
S Menyanyi  ”Karena KasihNya Padaku” (KC 83) 
 Kar’na kasihNya padaku, Yesus datang ke dunia 

Ia t’lah membri hidupNya ganti ‘ku yang bercela 
Reff: O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya! 
          Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia. 

 

Ayat Hafalan: Yohanes 3:16 ”Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal!” 

Doa Syafaat dan doa Bapa Kami 
Petunjuk Hidup Baru  (berdiri)  

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru:  
Bermazmurlah bagi Tuhan, yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatanNya 
di antara bangsa-bangsa  (Mazmur 9:11) 

Nyanyian Pengutusan: “Yesus TerangMu Pelita Hatiku” (PKJ 308) 
Yesus terangMu pelita hatiku, jangan keg’lapan menguasaiku 
Yesus terangMu pelita hatiku, biar selalu kusambut cintaMu 

Pengutusan dan Berkat  
P Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita 

dengan wajah-Nya. 
J Amin  
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TATA IBADAH SMGT KELAS ANAK BESAR - REMAJA 
JUMAT, 2 APRIL 2021 

Pokok Cerita: “Eloi, Eloi Lama Sabakhtani” 
Prosesi                                                                                                                                      (berdiri) 

Pemimpin: Adik – adik yang dikasihi Tuhan ,selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. 
Hari ini kita berkumpul untuk mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Betapa 
besar cinta kasihNya, sehingga telah mengerjakan karya keselamatan bagi kita semua. Untuk itu 
mari kita muliakan namaNya dengan Menyanyi “Kar’na KasihNya Padaku” (KC 73) 

Kar’na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia 
Ia t’lah memb’ri hidupNya gantiku yang bercela 
O betapa mulia dan ajaib kuasaNYa 
Kasih Juruslamat dunia menebus manusia 

Votum dan Salam 
Pemimpin: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 
Semua     : Amin. 
Pemimpin: Salam sejahtera, bagi kita semua. 
Jemaat  : Salam bagimu juga  

Bermazmur (Mazmur 22:2-6)  (Tulisan yang tebal dibaca oleh ASM)   (Duduk) 
P: Adik-adik, mari bersama kita bermazmur: Sebab Dialah yang mendasarkanNya di atas 
lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai, Siapakah yang boleh naik ke atas gunung 
Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatNya yang kudus? Orang yang bersih 
tanganNya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan 
yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadillan 
dari Allah yang menyelamatkan dia, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, 
yang mencari wajahMu ya Allah Yakub. Amin 

Dasa Titah (berdiri) 
Pemimpin: Kasih TUHAN tidak berkesudahan. Ia selalu rindu melihat kita anak-anak-Nya 

untuk taat melakukan perintah-perintahNya. Marilah kita bediri mendengarkan 10 perintah 
TUHAN  dari Keluaran 20:1-17 

Semua: Tuhan kasihanilah, Kami! 
Doa Pembacaan Alkitab      (duduk) 

Pemimpin: Tuhan kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anakMu. namun kami 
menyadari bahwa terkadang kami tidak taat dan menyakiti hati-Mu lewat tutur kata, sikap dan 
perbuatan kami. Ampuni kami ya, Tuhan. Hanya oleh pengampunan-Mulah kami dilayakkan 
untuk dapat berjumpa dengan-Mu, dan melalui Firman-Mu kami semakin mengenal setiap 
kebaikan-kebaikanMu ya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk mendengarkan 
Firman-Mu. Amin.  

Cerita: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" 
 Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan.  
 Pertanyaan untuk kita hari ini adalah; Untuk siapa Tuhan Yesus harus mati dan disalibkan? 
Bagaimana perasaan Tuhan Yesus di kayu salib, diolok-olok, dihina, diludahi, dan para serdadu 
sesudah mempermainkan Yesus, mereka membuka jubah ungu itu lalu mengenakan kembali 
pakaianNya sendiri. Kemudian Dia dibawa dan disalibkan. Di tengah jalan mereka memaksa 
Simon yang berasal dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Orang itu kebetulan baru dari desa 
hendak masuk ke kota. Yesus dibawa tempat yang bernama Golgota, artinya "Tempat Tengkorak". 
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Di situ mereka mau memberi kepada-Nya anggur yang bercampur mur, tetapi Yesus tidak mau 
minum anggur itu. Kemudian mereka menyalibkan Dia, dan membagi-bagikan pakaian-Nya 
dengan undian. Penyaliban-Nya itu terjadi pada pukul sembilan pagi. 
 Di atas salib-Nya dipasang tulisan mengenai tuduhan terhadap-Nya, yaitu: "Raja Orang 
Yahudi". Bersama-sama dengan Yesus mereka menyalibkan juga dua orang penyamun; seorang 
di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri-Nya. Orang-orang yang lewat di situ, imam-imam 
kepala dan orang-orang Farisi mengejek Yesus. Orang-orang yang disalibkan bersama Yesus itu 
pun menghina Yesus. Orang-orang yang disalibkan bersama Yesus itu pun menghina Yesus. 
IbundaNya, Maria dan Yohanes muridNya berdiri dekatNya. Pada tengah hari, selama tiga jam 
seluruh negeri itu menjadi gelap. Ketika pukul tiga sore, Yesus berteriak dengan suara yang keras, 
"Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" yang berarti, "Ya Allah-Ku, ya Allah-Ku, mengapakah Engkau 
meninggalkan Aku?" Beberapa orang di situ mendengar jeritan itu, dan berkata, "Dengarkan, Ia 
memanggil Elia!" Seorang dari mereka cepat-cepat pergi mengambil bunga karang, lalu 
mencelupkannya ke dalam anggur asam. Kemudian bunga karang itu dicucukkannya pada ujung 
sebatang kayu, lalu diulurkannya ke bibir Yesus, sambil mengejekNya. Lalu Yesus berteriak, dan 
meninggal. 
 Siksaan terbesar yang diderita Yesus tidak bersifat jasmaniah, penderitaan-Nya adalah 
penderitaan jiwa pada saat Dia menanggung dosa dunia. Yang dimaksudkan dengan Allah 
meninggalkan Kristus ialah bahwa Bapa menarik diri dari persekutuan dengan Anak-Nya. Dia 
tidak lagi menunjukkan kasih-Nya terhadap Anak-Nya. Kini Kristus malah menjadi sasaran 
ketidaksenangan Allah, karena Dia adalah Pengganti semua orang berdosa. Kristus "dibuat-Nya 
menjadi dosa karena kita"  Allah yang kudus tidak tidak mungkin melihat dosa dengan sikap 
senang. Keterpisahan dengan Allah itulah penderitaan yang paling besar bagiNya. Tidak ada 
penderitaan yang melebihi penderitaan akibat terpisah dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Yesus 
Kristus yang telah menggantikannya menanggung penderitaan akibat dosa. Amin. 
Bacaan Alkitab  Markus 15:33-41 
Menyanyi “Kepala yang berdarah” (KC 86) 

Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih 
Penuh dengan sengsara, dan luka yang pedih 
Meski mahkota duri, menghina harkatMu 
Kau patut ‘ku kagumi, terima hormatku 

Doa Bapa Kami  
Pemimpin: Mari bersama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua, yang 
berbunyi demikian: Bapa kami yang di sorga...dst... 
Persembahan  

Pemimpin: Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita, IA yang selalu mendengar 
setiap doa-doa kita, maka marilah kita membawa persembahan kepadaNYa seperti yang 
difirmankan dalam kitab 1 Tawarikh 19:29“Berilah kepada Tuhan kemuliaan namaNya,bawalah 
persembahandan masuklah menghadap Dia.Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan 
berhiaskan kekudusan”. Sambil membawa persembahan kita menyanyikan “Ku heran 
jurusla’matku” (KJ 174b:1,5) 

Kuheran Jurusla’matku bagiku tersalib 
Tertumpah darah Rajaku bagiku yang keji 
Refrein. Pada kayu salib kumelihat terang dan beban hidupku hilang lenyap 
                 Mataku celik karena iman dan aku bahagia tetap 
Tak dapat air mataku membalas kasihNya 
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Seluruh jiwa ragaku ya Tuhan t’rimalah. Ref. 
Doa Syafaat   

Anak 1: Ya Tuhan, kami bersyukur kepadaMu karena kami dapat kembali bersekutu memuji 
dan memuliakan namaMu. Kami juga bersyukur karena hari ini kami kembali mendengarkan 
firmanMU, ajar kami utk melakukannya dan kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk 
membawa persembahan kepadaMu. Terimalah persembahan kami Tuhan!  
Anak 2: Ya Tuhan, kami memohon kepadaMu untuk keluarga, guru-guru kami, teman-teman 
kami dimanapun berada saat ini yang ini dalam kelemahan tubuh dan dalam kesedihan, Tuhan 
sembuhkan, hiburkan dan kuatkan iman mereka semua.  
Anak 3: Ya Tuhan, berkati kami dalam pelajaran dan permainan kami, berkati juga orangg tua 
kami dalam pekerjaan dan dalam usaha apapun yang dikerjakan setiap hari utk kehidupan kami 
sekeluarga. Tuhan dengar doa kami. 
Pemimpin: (silahkan tambahkan pokok khusus dalam keluarga). Dengarkanlah doa kami, dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin. 

Ayat Hafalan (Baca berulang-ulang sedapat mungkin ayat ini dihafal)   (duduk)  
2 Korintus 5:21: Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya menjadi dosa karena kita, 

supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.Pengutusan dan Petunjuk Hidup Baru.  
Pengutusan  (berdiri) 

Pemimpin: Adik-adik untuk menjalani kehidupan kita maka dengarlah petunjuk hidup baru 
dari Tuhan Allah: “Dia yang tidak mengenal dosa di buat-Nya menjadi dosa karena kita,supaya 
dalam DIa kikta dibenarkan oleh Allah" (2 Korintus 5:21) 
Semua  menyanyi “Di salib-Mu kusujud” (KJ 361:4) 

4Janji Tuhan ‘ku pegang, ‘ku dibasuh darahNYa 
Kubersujud beriman, tersalib bersamaNya 
‘Ku percaya padaMu, Anak Domba Golgota 
Di salibMu kusujud, diriku s’lamatkanlah!  

Berkat  
Pemimpin: “Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita 
dengan wajah-Nya.”  
Semua : “Amin.”        
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 TATA IBADAH SABTU SUNYI KELAS ANAK BESAR - REMAJA 
SABTU, 3 APRIL 2021 

Pokok Cerita: "Yesus Pokok Anggur Yang Benar" 
Prosesi  (berdiri) 

P: Syalom! adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjalanan sengsara yang tak terperikan dalam karya 
penebusan dan pengampunan dosa umat manusia telah dijalani oleh Yesus sang Mesias di atas 
kayu salib sampai ke liang kubur. Mari menghayati kematian Tuhan Yesus untuk kita, kita 
berdiri dan menyanyikan “Insan Tangisi Dosamu” (KJ. 157:1) 

Insan, tangisi dosamu! Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara,  
dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan diriNya menjadi perantara 
Yang mati dihidupkanNya, yang sakit disembuhkanNya 
Yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirNya, memikul dosa dunia di atas kayu salib 

Votum dan Salam 
Pemimpin: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 
Semua     : Amin. 
Pemimpin: Salam sejahtera, bagi kamu semua! 
Jemaat  : Salam bagimu juga! 

Bermazmur (Mazmur 47:7-9) (Tulisan yang tebal dibaca oleh adik-adik)(duduk) 
Adik-adik, mari bersama kita bermazmur: Bermazmurlah bagi Allah, Bermazmurlah 
bermazmurlah bagi raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi 
bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran, Allah memerintah sebagai  Raja atas bangsa 
–bangsa, Allah bersemayam di atas takhtaNya yang kudus  

Dasa Titah (berdiri) 
P: Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mohon petunjuk Allah untuk menuntun kita supaya 
kita selalu hidup dalam firmanNya yang penuh kasih dan kebenaran, dengarkanlah sepuluh 
Firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 20:1-17. 
Semua    : “Tuhan kasihanilah, Kami!” 

Doa Pembacaan Alkitab      (duduk) 
Pemimpin: Adik-adik yang kekasih sebelum kita mendengarkan Cerita Alkitab dan 
membacanya, mari  bersama kita berdoa;  “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 dapat memberlakukan FirmanMu dalam hidup kami. Kiranya Roh 
Kudus akan senantiasa menolong kami. Amin 

Cerita:” Yesuslah Pokok Anggur Yang Benar’ 
Cerita dalam bentuk diskusi kelompok. 

1. Buatlah peserta menjadi 4 kelompok.  
2. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang (laki-laki dan perempuan) 
3. Setiap kelompok menunjuk juru bicara 
4. Siapkan 4 pertanyaan untuk didiskusikan 

- Apa fungsi ranting pada tanaman? 
- Bagaimana tanaman bisa berbuah? 
- Apa perbedaan antara buah yang manis dan masam? 
- Apa yang harus kita lakukan supaya bisa “menjadi buah yang manis? 

5. Setiap kelompok  membacakan jawabannya 
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6. GSM memberikan apresiasi bintang kuning untuk hadiah nantinya 
Kesimpulan 

Perumpamaan yang disampaikan Yesus menggambarkan diriNya sebagai "pokok anggur 
yang benar" dan murid-murid-Nya sebagai "ranting". Dengan tetap terpaut padaNya sebagai 
Sumber Kehidupan, maka dapat menghasilkan buah. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun 
yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah Allah mengharapkan agar kita 
semua berbuah. Untuk itu berikan diri dipelihara dan dibentuk oleh Tuhan. Perbedaan di 
antara ranting yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan buah  yaitu orang yang 
sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus dengan yang tidak. Perbedaan di antara ranting yang 
menghasilkan dan yang tidak menghasilkan buah  yaitu orang yang sungguh-sungguh tinggal 
dalam Yesus dengan yang tidak.  

Orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, akan berbuah, semua yang    
dilakukannya mencerminkan siapa Tuhan itu. Melihat perbuatannya membuat orang 
memuji dan memuliakan namaNya. Karena itu pastikan diri tinggal dalam Kristus supaya 
menghasilkan buah yang lebat.  

Menyanyi “Yesus pokok dan kitalah carangnya” 
Yesus pokok dan kitalah carangNya, tinggallah di dalam Dia (3x) 
Pastilah kau akan berbuah,  
Yesus cintaku, ku cinta Kau, kau cinta Dia (2x)  

Persembahan  
P: Mari kita membawa tanda syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan 
mengingatkan kita: Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan 
pekerjaan-pekerjaanNya dengan sorak-sorai! (Mazmur 107:22). Sambil memberi persembahan kita 
iringi dengan Menyanyi “Menjulang Nyata atas Bukit Kala” (KJ 183) 

1.  Menjulang nyata atas bukit kala, t’rang benderang salibMu Tuhanku 
Dari sinarNya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu 
Seluruh umat insan menengadah, ke arah cah’ya kasih yang mesra 
Bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk Timur pagi merekah 

2. SalibMu, Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam 
Membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam 
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri 
Teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit kalvari 

Doa Syafaat 
Pemimpin: Tuhan terima kasih kami dimungkinkan beribadah saat ini, memuji memuliakan 
namaMu, terima kasih FirmanMu juga telah diperdengarkan kepada kami, tolonglah kami 
melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami juga telah memberikan persembahaan, 
Tuhan memberkati untuk mendukung pelayanan dalam ladang Tuhan. 
Anak 1: Kami mendoakan pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka agar setia dan taat 
melakukan tanggungjawab yang Tuhan berikan kepada mereka melayani di negeri ini, agar 
damai sejahtera senantiasa tercipta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Anak 2: Tuhan juga senantiasa memberkati orangtua dan guru kami, tambahkan hikmat 
kepada mereka untuk mendidik kami kepada kehendak Tuhan, agar kami semakin mengenal 
kasihMu dalam masa pertumbuhan kami. Tuhan tolong kami juga menjadi anak yang dengar-
dengaran kepada orangtua dan bapak, ibu guru kami.   



29 

Anak 3: Kami berdoa bagi sesama kami yang sakit, segala bentuk perawatan yang mereka 
upayakan Tuhan memberkati agar dapat memberikan kesembuhan kepadanya, agar pulih 
kemabali menjalani kehidupannya.  
Anak 4: Kami berdoa untuk aktivitas kami ke depan selama seminggu, kiranya Tuhan 
memelihara kami agar kami menggunakan waktu kami sebaik mungkin melakukan apa yang 
Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Ini syafaat kami, kehendakMulah yang jadi. Dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian.... (Ucapkan bersama doa 

“Bapa Kami”).  
Ayat Hafalan (Baca berulang-ulang hingga ayat ini dihafal)  (duduk)  

Yohanes 15:5; “Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di 
dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat 
apa-apa.”  

Pengutusan dan Petunjuk Hidup Baru (berdiri) 
Pemimpin: Adik-adik kita akan mengakhiri ibadah ini, untuk itu dengarlah petunjuk hidup baru 
dari Tuhan Allah dalam Yohanes 15:7; “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firmanKu tinggal 
di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya."  
Semua: Menyanyikan “Biar Kutumbuh di batangMu” (KJ 309) 

Biar kutumbuh di batangMu, Ya pokok anggur yang benar 
Supaya Kau hidupkan daku, menjadi ranting yang segar 
Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat 

Berkat  
Pemimpin: “Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya IA menyinari kita 
dengan wajah-Nya.”  
Semua: “Amin.” 
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 TATA IBADAH SMGT KELAS ANAK BESAR - REMAJA 
MINGGU, 4 APRIL 2021 

Pokok Cerita: "Ia Telah Bangkit" 
Prosesi  (berdiri) 

P:  Syalom,  Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat paskah untuk kita semua. Dengan penuh 
sukacita, kita berkumpul untuk  bersekutu memuji Tuhan. Kita bersyukur karena kita 
memiliki Tuhan  yang dapat  melakukan segala hal, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak 
mungkin. Karena Dia adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut. Mari kita tenangkan diri  
dan mengalami  kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. 

S Menyanyikan ”Kristus Bangkit Soraklah” (KC.107) 
Kristus bangkit sorakla, Haleluya! Bumi sorga bergema, Haleluya 
Berbalasan bersyukur, Haleluya! Muliakan Tuhanmu, Haleluya 

Votum dan Salam 
P Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 
S   Amin 
P “Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini!” 
S “Salam juga!” 

 Bermazmur (duduk) 
P+ASM Membaca Mazmur 18 : 31-37 

Percakapan pendek 
P: Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasihNya bagi kita sehingga pagi ini kita 
boleh kembali bertemu di rumahNya yang kudus ini dan terlebih kita bersyukur karena hari ini 
kita kembali merayakan Paskah yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, 
kuasa maut telah dikalahkanNya. Mari kita Menyanyi ”Yesus Bangkit dan Menang” (Theme Song 

Paskah 2014)  
Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit dihari ketiga (2x) 
Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan 
S’bab Yesus berkuasa, maut tak berdaya 
S’bab Yesus berkuasa, maut tak berdaya, Dia bangkit dan menang 

Doa Pembacaan Alkitab 
P: Ya Tuhan terima kasih karena dengan kebangkitanMu kami sungguh dimenangkan dari 
kuasa dosa dan terimakasih juga 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. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin 

Membaca Alkitab:  Markus 16:1-8 
Cerita: “Yesus Bangkit” 

Pada hari jumat yang lalu kita telah memperingati hari Jumat Agung dan cerita kita saat itu 
adalah tentang Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Kematian Yesus membawa kesedihan 
yang sangat mendalam bagi murid-murid-Nya. Di hari Minggu ini kita merayakan Paskah. Pagi itu 
sebagai wujud kasih dan kesetiaan kepada Yesus, para perempuan itu kemudian pergi ke kubur 
untuk meminyaki dan merempah-rempahi mayat Yesus, mereka itu adalah: Maria Magdalena, 
Maria ibu Yakobus dan Salome. Dalam perjalanan mereka ke kubur Yesus mereka bercakap-
cakap: siapa yang akan membukakan mereka kubur Yesus, sebab batu penutup kubur itu sangat 
besar. Namun mereka begitu kaget ketika mereka sudah dekat ke kubur itu mereka melihat 
ternyata batu penutup kubur Yesus telah terguling dan ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, 
mereka tidak lagi menjumpai mayat Yesus tetapi menjumpai seorang muda yang memakai jubah 
putih dan memberitahukan kepada mereka, bahwa Yesus tidak ada lagi dalam kubur itu sebab Ia 
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telah bangkit. Yesus bangkit dari kematian, Ia menang dan telah mengalahkan maut. Ia hidup 
karena Ia adalah sumber hidup bagi kita orang yang percaya kepada-Nya. Setelah para wanita itu 
mendengar apa yang dikatakan oleh orang muda itu, mereka kemudian keluar dari kubur itu lalu 
pergi memberitahukan kepada Petrus dan murid-murid yang lain tentang Yesus yang sudah 
bangkit dan akan perintah yang disampaikan oleh orang muda tadi. Namun murid-murit tidak 
percaya akan pesan orang muda (malaikat) yang disampaikan oleh para wanita itu. Tetapi hati 
Petrus berkata lain, pesan malaikat itu menyebut nama Petrus secara khusus untuk pertemuan di 
Galilea. Kemudian Petrus dan murid-murid yang lain pergi ke kuburan untuk melihat secara 
langsung apa yang telah diceritakan oleh para wanita itu. Yesus sudah bangkit mengalahkan 
kematian (maut) hati yang tadinya dipenuhi dukacita kini berganti sukacita. Kebangkitan Tuhan 
Yesus memberikan kepada kita pengharapan akan masa depan yang gemilang. Semua tantangan 
dan pergumulan tidak lagi dihadapi dengan perasaan putus asa melainkan dengan keyakinan dan 
harapan bahwa Yesus telah menang atas dosa dan maut. 
Persembahan 

P Mari kita membawa tanda syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan: dan 
hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah 
menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi 
Allah. (Efesus 5:2) 
S Menyanyi  ”’Ku b’ri persembahan pada Tuhanku” (KC. 356) 

‘Ku bri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru S’lamatku 
Dengan sukaria ‘ku b’ri pada-Hu, dan merasa kaya, dalam Tuhanku 

Mari kawan-kawan, b’ri dengan rela, Bawa persembahan, datanglah seg’ra 
Ayat Hafalan: Matius 28:6 : “Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah 

dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.” 
Doa Syafaat dan doa Bapa Kami 
Petunjuk Hidup Baru  

PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya 
hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit hendak 
menyayangi kamu. Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua 
orang yang menanti-nantikan Dia (Yesaya 30:18) 

Nyanyian Pengutusan: “Ku Menang-Ku Menang” Click here to enter text. 
Ku menang- kumenang bersama Yesus Tuhan 
Ku menang- ku menang Di dalam peperangan 
Ku menang- ku menang atas segala setan 
Haleluya-haleluya Ku menang Haleluya Dia bangkit 
Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Roh’ul Kudus turun 

Pengutusan dan Berkat  
P Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita 

dengan wajah-Nya. 
J Amin   
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Pembinaan Tematis Klasis Bittuang 

Pembinaan Tematis SMGT Klasis Bittuang dengan topik Cara Membuat Alat Peraga Untuk Sekolah 

Minggu, dilaksanakn di Jemaat Kawangin Klasis Bittuang, pada tanggal 19 Februari 2021. Untuk 

mendukung penerapan protokol kesehatan, maka setiap jemaat hanya mengutus 2 orang ke 

pelatihan ini. Total peserta adalah 28 orang dari 14 jemaat. Fasilitator kegiatan ini adalah Pdt. 

Li’me Lisu Lembang dan Kak Yusrianto Tandi Pulungan. 

Pembinaan Dasar Klasis Malimbong 
Setelah sukses menggelar Pembinaan Dasar gelombang I pada tanggal 10-11 Februari 2021, 

Pengurus SMGT Klasis Malimbong semakin bersemangat untuk melaksanakan pembinaan dasar 

dengan target semua guru sekolah minggu di Klasis Malimbong tuntas mengikuti pembinaan 

dasar. Itulah sebabnya dilaksanakan pembinaan dasar gelombang II-V dengan detail pelaksanaan  

sebagai berikut: 

 

Pembinaan Dasar gelombang ke-2 dilaksanakan poda tanggal 22-23 Februari 2021 di Jemaat 

Hermon Patane. Pelatihan ini diikuti oleh 10 peserta. Fasilitator yang mendampingi pelatihan 

adalah: 

- Prop. Rappan Paledung (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Ratna Lia (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Pdt. Oktavian Rande Bua’ (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Andarias Banne (Berdoa dengan Anak) 
- Kak Naomi Todingallo (Liturgi SMGT) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Kak Arvit L. Pongtengko (Penggunaan SMC). 

Gelombang ke-3 dilaksanakan tanggal 22-23 Februari 2021 di Jemaat Diakonia Pasang diikuti 

oleh 11 peserta. Fasilitator yang mendampingi pelatihan ini adalah: 

- Pdt. Andarias Banne (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Syukur Matasak (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Andarias Banne (Berdoa dengan Anak) 
- Kak Naomi Toding Allo (Liturgi SMGT) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Penggunaan SMC). 
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Gelombang ke-4 dilaksanakan tanggal 26-27 Februari 2021 di Jemaat Moria Kata diikuti oleh 30 

peserta. Fasilitator yang mendampingi pelatihan ini adalah: 

- Pdt. Yusran Lobo’ (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Pdt. Ayub Toding (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Merson Baso’ Sakke’ (Berdoa dengan Anak) 
- Kak Naomi Toding Allo (Liturgi SMGT) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Kak Eka Pamara’ (Penggunaan SMC). 

Sementara untuk gelombang ke-5 dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2021 di Jemaat Parappo 

diikuti 19 peserta. Fasilitator yang mendampingi pelatihan ini adalah: 

 

- Pdt. Demma Tande Allolinggi (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Demma Tande Allolinggi (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Andarias Banne (Berdoa dengan Anak) 
- Kak Naomi Toding Allo (Liturgi SMGT) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Pdt. Andarias Banne (Penggunaan SMC). 

Dengan demikian, setelah tuntas melaksanakan 5 gelombang pembinaan dasar, total guru 

sekolah minggu di Klasis Malimbong yang tuntas mengikuti pembinaan dasar tahun ini adalah 

138 peserta. Selamat untuk Klasis Malimbong. 

 

Pembinaan Dasar Jemaat Tondon Embang 

Pembinaan Dasar Jemaat Tondon Embang, Klasis Tondon berlangsung pada tanggal 5-7 Maret 

2021 di gedung gereja Jemaat Tondon Embang. Pelatihan ini diikuti oleh 38 peserta yang hampir 

seluruh pserta adalah pemuda. Fasilitator yang mendampingi pelatihan ini adalah:  

- Panggilan & Tanggung Jawab: Pdt. Syukur Matasak 

- Pengakuan Gereja Toraja : Pdt. Syukur Matasak 

- Disiplin Rohani: Naomi Toding Allo 

- Bercerita + Pedoman SMGT : Naomi Todingallo 

- Liturgi SMGT: Pdt. Yulianus Tandisau’ 

- Berdoa dan bernyanyi dengan Anak: Pdt. Yulianus Tandisau’ 

- Manajemen Sekolah Minggu: Yunus Buana Patiku 

 

Pelatihan CeriA 1 Klasis Malimbong 
Pengurus SMGT Klasis Malimbong benar-benar melakukan gebrakan. Setelah sukses menggelar 

pembinaan dasar dalam 5 gelombang secara berturut-turut, Pengurus SMGT Klasis Malimbong 

kembali melaksanakan Pembinaan Lanjutan. Paket Pembinaan Lanjutan yang dipilih adalah 

Pelatihan CeriA Tahap I. Pelatihan ini berlangsung pada tanggal 11-12 Maret 2021 di Jemaat 

Moria Kata diikuti 52 peserta. Pendamping pelatihan ini adalah: 

- Kak Marthen Palomba 
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- Pdt. Andarias Banne 

- Pdt. Li’me Lisu Lembang 

- Kak Yusrianto Tandi Pulungan 

 

Pembinaan Dasar Jemaat Pasang 
 Pengurus SMGT Jemaat Pasang, Klasis Piongan Denpiku juga selesai melaksanakan pembinaan 
dasar. Pembinaan ini diikuti oleh seluruh guru sekolah minggu di Jemaat pasang. Dilaksanakan 
pada tanggal 26-27 Februari 2021, pembinaan ini didampingi oleh fasilitator: 

- Pdt. Marga Sisong (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Syukur Matasak (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Kak Aldriyanto Hendra (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Andarias Banne (Berdoa dengan Anak) 
- Pdt. Andarias Banne (Liturgi SMGT) 
- Kak Bunga Rannu Kobong (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Kak Arvit L. Pongtengko (Penggunaan SMC). 

 

 

Pembinaan Dasar Klasis Piongan Denpiku 
Pengurus SMGT Klasis Piongan Denpiku melaksanakan pembinaan dasar secara serentak di 3 

tempat pada tanggal 11-12 Maret 2021, masing-masing di Jemaat Bambalu, Jemaat Kapolang 

dan Jemaat Piongan.  

Di jemaat Bambalu, sebanyak 18 peserta mengikuti pembinaan dasar ini. Fasilitator yang 

mendampingi pelatihan adalah: 

- Pdt. Demma Tande Allolinggi’ (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Demma Tande Allolinggi’ (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Kak Aldriyanto Hendra (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Merson Baso’ Sakke’ (Berdoa dengan Anak) 
- Pdt. Andarias Banne (Liturgi SMGT) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Penggunaan SMC). 

Di Jemaat Kapolang, jumlah peserta sebanyak 25 orang dan didampingi oleh fasilitator: 

- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Pdt. Oktavian Rande Bua’ (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Naomi Toding Allo (Berdoa dengan Anak) 
- Pdt. Oktavian Rande Bua’ (Liturgi SMGT) 
- Pdt. Frans Sanggola (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Kak Naomi Toding Allo (Penggunaan SMC). 

Sementara di Jemaat Piongan, sebanyak 12 orang mengikuti pembinaan ini sampai tuntas. 

Fasilitator yang mendampingi pembinaan ini adalah: 

- Pdt. Yusran Lobo’ (Pengenalan PGT) 
- Pdt. Yusran Lobo’ (Panggilan dan Tanggung Jawab) 
- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Disiplin Rohani) 
- Pdt. Hermin Meki (Berdoa dengan Anak) 
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- Pdt. Yulianus Tandisau’ (Liturgi SMGT) 
- Pdt. Hesky Pasangka’ (Bernyanyi Dengan Anak) 
- Pdt. Hesky Pasangka’ (Penggunaan SMC). 

 

Persidangan SMGT Klasis Bittuang 
Persidangan SMGT Klasis Bittuang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020 di Jemaat Sinai 

Burake diikuti 11 jemaat. Koryon 14 Saluputti Kak Lukas Paluttu hadir mendampingi persidangan 

ini dalam kapasitas sebagai PP SMGT. Pengurus SMGT Klasis Bittuang yang baru adalah: 

Ketua   : Yuliyanti Nuos, S.Pd 

Wakil Ketua  : Moses Sambo, S.Pd 

Sekretaris  : Oscar Ngaya, S.Pd 

Wakil Sekretaris : Marta BunganRara' 

Bendahara  : Rustiani Borotoding, S.Pd 

Koord. Unit Le’tek  : Bartolumeus 

Koord. Unit Pali/Patongloan : Zilnayanto 

Koord Unit Bau    : Adrianus Sipu Palayukan 

 

Persidangan SMGT Klasis Rano 
Pengurus SMGT Klasis Rano melaksanakan persidangan klasis yang berlangsung pada tanggal 4 

Maret 2021 di Jemaat Tombang Kalua’. Persidangan dimulai pukul 10.00 dengan Ibadah 

Pembukaan yang dipimpin oleh Ketua Umum PP SMGT Pdt. Syukur Matasak.  Persidangan ini 

juga didampingi oleh Koryon 15 Bonggakaradeng Anthon Tolande’. Persidangan selesai dengan 

baik pada pukul 17.30 dan menghasilkan Pengurus SMGT Klasis Rano yang baru, yaitu: 

Ketua   : Prop. Mersi Pappa' Tandiongan, S.Th 

Wakil Ketua  : Debora Sartika 

Sekretaris  : Pnt. Junita Bombing, S.Pd 

Wakil Sekretaris : Prop. Yosua Toto', S.Th 

Bendahara  : Rahel Ellang, S. Pd 

 

Persidangan IV SMGT Klasis Pangala’ 
Persidangan IV SMGT Klasis Pangala’ berlangsung pada tanggal 11 Maret 2021 di Jemaat Lalikan. 

Ibadah pembukaan dipimpin oleh Pdt. Calvein, yang merupakan Koryon 10 Toraja Utara 5 dari 

PP SMGT, sekaligus hadir mendampingi persidangan ini. Pengurus baru yang terpilih dalam 

persidangan ini adalah: 

 

Ketua  : Betsebel Bidol 

Wakil Ketua : Risal Daud 

Sekretaris : Titus Tampang 

Wakil Sekretaris : Arthin 

Bendahara : Gusfin Sumiati Bone 

Pengakaran Iman Kristen: 
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1. Carlina Lepong 

2. Sriayu P. Pangarungan, S.Th 

3. Pdt. Mike Madaun, S.Th 

4. Welmanita Palembangan 

Pengembangan Kapasitas Guru 

1. Githa Sobon, S.Pd 

2. Marthen Pali’ 

3. Hermin 

4. Rifka Le’bok 

Pemberdayaan Potensi 

1. David Juna, S.Th 

2. Lince Yunisa 

3. Merlina Tandibua’ 

4. Murni 

 

Persidangan SMGT Klasis Sasi Utara 
Persidangan V SMGT Klasis Sasi Utara berlangsung dengan tertib dan lancar pada tanggal 11 

Maret 2021. Pimpinan sidang cukup mahir dalam memimpin sidang sehingga persidangan yg 

dimulai pada pukul 08.30 wita tuntas pada pukul 17.00 wita. Pengurus baru yang terpilih adalah:  

Ketua   : Yulia Sannang 

Sekretaris  : Resi Patandianan 

Bendahara  : Debora Palayukan 

Hal yang sangat menggembirakan karena unsur undangan semua hadir, mulai dari BPK dan BVK 

Sasi Utara, pemerintah setempat, MG Jemaat Penghimpun. Arvit L. Pongtengko selaku Korwil II 

Rantepao hadir mendampingi persidangan ini sampai selesai, dalam kapasitas selaku PP SMGT 

didampingi koryon 9 Toraja Utara 4 Enos Tikara, yang juga adalah Ketua Klasis demissioner. 

 

Pengurus Baru SMGT Klasis Sangalla’ Selatan 
SMGT Klasis Sanggalla’ Selatan melaksanakan persidangan pada tanggal 11 Maret 2021 di Jemaat 

Kaero. PP SMGT menghadiri persidangan ini, dimana Ketua I Pnt. Mery Toban memimpin Ibadah 

pembukaan dan mendampingi pelaksanaan persidangan bersama Koordinator Rayon Sangalla’, 

Evi Kartini. Persidangan ini memilih pengurus baru, yang terdiri atas: 

Ketua: Dkn. P.S. Pala’langan 

Wakil Ketua: Pnt. Eviani Sukarelawati 

Sekretaris: Pnt. Andarias Palondan Pongtengko 

Wakil Sekretaris: Gideon Asril 

Bendahara: Pnt. Yohana Pariakan 

Bidang Pengakaran Iman Kristen 

1. Pdt. Novita Pamara, S.Th 

2. Dkn. Sartika 

3. Dkn. Maria Handayani 
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Bidang Pengembangan Kapasitas Pelayan 

1. Pnt. Berlian Pariakan 

2. Pnt. Elkana K 

3. Dkn. Everdina Lomo 

Bidang Pemberdayaan Potensi 

1. Pnt. Risna S.P 

2. Estre Tulangda 

 

Pengurus Baru SMGK Klasis Kaltimteng 
Persidangan VIII SMGT Klasis Kaltimteng berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom pada 

tanggal 19 Maret 2021, dihadiri oleh 8 Jemaat dalam lingkup Klasis Kaltimteng dan 12 Jemaat 

dalam lingkup Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam. Untuk diketahui bahwa Persidangan 

Klasis Kaltimteng telah mengesahkan lahirnya sebuah klasis baru, yang merupakan klasis ke-94 

dalam Gereja Toraja, yaitu Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam. Dengan demikian 

persidangan VIII SMGT Klasis Kaltimteng ini adalah persidangan yang diikuti oleh 2 klasis, yang 

dimana pemekaran klasis untuk SMGT dirayakan secara bersama. PP SMGT yang hadir 

mendampingi persidangan ini adalah Korwil V Jerlita Kadang Allo dan Sekum Yunus Buana 

Patiku. Ketika LPJ Pengurus diterima, maka masing-masing klasis yang mekar melanjutkan 

persidangannya dengan ruang zoom yang berbeda. Sekum tetap mendampingi Persidangan VIII 

Kaltimteng sementara Korwil V beranjak untuk mendampingi Persidangan I SMGT Klasis Kaltim 

Samarinda Kutai Mahakam. Dalam persidangan ini, terbentuk Pengurus SMGT Klasis Kaltimteng 

periode 2021-2023, yaitu: 

Ketua  : Rita Toding (Jem. Samarinda) 

Wakil ketua  : Selvi Pakabu (Jem. Samarinda) 

Sekretaris  : Ernita Obeth (Jem. Samarinda) 

Wkl sekretaris  : Yunita Sara (Jem. Samarinda) 

Bendahara : Fara Virgianita (Jem. Samarinda) 

Wkl bendahara  : Silda (Jem. Ebenhaezer Selili) 

 

Bidang pengakaran iman kristen 

- Rosiana P. (Jem. Bukit Zaitun Ssamarinda Ulu) 

- Hermin Bura (Jem. Bukit Sion Loa Bua) 

- Gefriani Allolinggi (Jem. Ebenhaszr Selili) 

 

Bidang pengembangan kapasitas guru 

- Rachel Veronika (Jem. Mahanaim Muara Badak) 

- Leny Palembangan (Jem. Samarinda) 

- Benny (Jem. Bukit Sion Loa Bua) 

 

Bidang pemberdayaan potensi 

- Multi Harapan Utama (Jem. Bukit Zaitun Samarinda Ulu) 

- Jumatri (Jem. Sinar Harapan Marandai) 
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- Herlina (Jem. Bethesda L3) 

 

Bidang pelayanan sosial 

- Asni Vianti (Jem. Bukit Zaitun Samarinda Ulu) 

- Ruth Sukarya (Jem. Samarinda) 

 

Persidangan I SMGT Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam 
Selamatan datang klasis ke-94: Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam. Setelah disahkan 

sebagai klasis yang baru, Persidangan I SMGT Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam langsung 

digelar pada tanggal 19 Maret 2021. Persidangan ini diikuti 12 jemaat dan dilaksanakan secara 

daring. PP SMGT yang mendampingi persidangan ini adalah Korwil V Jerlita Kadang Allo. Dalam 

persidangan yang pertama ini, terpilih Pengurus SMGT Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam, 

yaitu 

Ketua   : Fitriani Datu Tangibali ( J. Moria ) 

W. Ketua  : Jepri ( J. Buntu Marannu Kukar ) 

Sekretaris  : Tasik Somba ( J. Bukit Harapan Loajanan ) 

W. Sekretaris  : Brian Renaldo ( J. Mahkota Getsemani ) 

Bendahara  : Lince Lora ( J. Samarinda Baru ) 

W. Bendahara  : Dwi Christine TD ( J. Sinar Mahakam Loa Duri ) 

 

Koor. Pengakaran Iman: Erlia Pakiding ( J. Moria ) 

Anggota :  

1. Devi Eva Kendek  K. ( J. Sendawar ) 

2. Yizreel Soga Patima ( J. Moria ) 

 

Koor. Pengembangan Kapasitas : Chatrine R. Massa ( J. Samarinda Baru ) 

Anggota :  

1. Saman Lebang ( J. Efata Sanga-Sanga) 

2. Lois Patandean ( J. Bukit Sion Bukit Pinang ) 

 

Koor. Pemberdayaan Potensi : Jeklin Tonapa ( J. Bukit Harapan Loajanan ) 

Anggota :  

1. Rukka Banne ( J. Imanuel Kampung Kanas ) 

2. Aprianti Boma Padatuan ( J. Moria ) 

 

Koor. Bidang Pelayanan Sosial : Meriyanti ( J. Sipprannu Kutai ) 

Anggota :  

1. Yoselina Sam ( J. Moria ) 


