
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Waktu: Sabtu, 22 Desember 2018 
Tempat: Rumah Keluarga Masing-masing 

 
Tema:  

YESUS KRISTUS HIKMAT BAGI KITA  
(1 Kor. 1:30a) 

 
 

(Persiapan untuk acara Natal Keluarga : Liturgis/Pemimpin Ibadah adalah kepala rumah tangga atau yang 
dituakan; baik juga kalau digabung beberapa keluarga;Lilin Natal dan tempat persembahan dipersiapkan) 

 

1. Panggilan Beribadah   (L: Liturgis; K: Keluarga; S: Semua) 
L: Di dalam nama Yesus Kristus, Selamat Hari Natal bagi kita  semua. 
K: Selamat Hari Natal! TUHAN memberkati dan melindungi kita. 
L: Di dalam sukacita Natal ini, kita berhimpun untuk mengenang dan merayakan hari kelahiran 

TUHAN Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan 
rendah hati menerima-Nya supaya Dia berkenan lahir di dalam hidup kita. 

K: TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-
temurun. 

L: Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang 
berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. 

K: Siapakah itu Raja kemuliaan? TUHAN, jaya dan perkasa, TUHAN perkasa dalam 
peperangan. 

L: Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang 
berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. 

K: Siapakah Dia Raja kemuliaan? 
L: TUHAN semesta alam, Dialah Raja kemuliaan!  
 Marilah kita merayakan Pesta Natal keluarga ini dengan penuh syukur dan sukacita, agar 

damai sorgawi berdiam di rumah ini. 
S: Amin 

 

2. Bernyanyi: BE  57:1-2   Nunga Jumpang Muse  (atau KJ 119:1+4) 
 Nunga jumpang muse ari pesta i, hatutubu ni TUHAN-ta Jesus i. 

Tuat do Ibana sian surgo i, mebat tu hita on. 
Hasangapon di Debata, dame, dame ma di jolma.  
Las ni roha ni Debata hajolmaon muse. 

 Beta, ale dongan tu Betlehem i, ita somba ma Dakdanak na disi. 
Na tinongos ni Parasiroha i, Debata Ama i. 
Hasangapon di Debata, dame, dame ma di jolma.  
Las ni roha ni Debata, hajolmaon muse. 
 

3. Votum - Introitus - Doa 
L: Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya TUHAN Yesus Kristus,  dan nama 

Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.  
S: Amin. 
L: Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari 

pangkalnya akan berbuah. 
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K: Roh TUHAN ada pada-Nya, Roh hikmat dan pengertian, Roh nasihat dan 
keperkasaan, Roh pengenalan dan takut akan TUHAN. 

L: Yang kesenangan-Nya ialah takut akan TUHAN. Ia tidak akan menghakimi dengan 
sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Haleluya! 

S:   (Menyanyikan:) Haleluya, Haleluya, Haleluya.  
L: Marilah kita berdoa: Ya Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan terima 

kasih kepada-Mu. Karena Engkau telah mengaruniakan Anak-Mu, TUHAN Yesus 
Kristus, yang telah menebus kami dari dosa  dan maut. Kami memohon kepada-Mu, 
terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang datang 
itu, yang patut disembah oleh  seluruh umat manusia. Berkatilah acara  Natal  
Keluarga  kami pada hari ini. Biarlah melalui acara Natal ini terbangun di antara 
kami saling mengasihi dan saling menyayangi seturut pesan Sabda TUHAN. Kami 
memohon lindungilah Gereja kami, masyarakat dan bangsa Indonesia yang 
majemuk ini. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, karena Yesus Kristus 
yang menjadi TUHAN dan Juru S'lamat kami. Amin. 

 

4. Bernyanyi: BE  62:1   Halalas ni Roha Godang  (atau KJ 94:1+4) 
 Halalas ni roha godang, na hubaritahon on. 

Nunga tubu Sipalua di hita jolma on. 
Hasangapon di Debata, Laos dame, dame, dame ma di jolma. 
Lomo ni roha ni Debata do hita jolma on. 

 

5. Pembacaan Alkitab: Lukas 2:8-14  Berita Kelahiran Tuhan Yesus 
 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak 

mereka pada waktu malam. 
 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat TUHAN di dekat mereka dan kemuliaan TUHAN 

bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 
 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 

memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 
 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, TUHAN, di kota Daud. 
 Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus 

dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." 
 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara 

sorga yang memuji Allah, katanya: 
 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di 

antara manusia yang berkenan kepada-Nya." 

Demikian pembacaan Alkitab. "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman 
Allah dan yang memeliharanya." Amin. 
 

6. Penyalaan  Lilin dengan Iringan Lagu:  (Oleh Keluarga) 
Menyanyikan BE 54:1-3    Sonang ni Bornginna i (atau KJ 92:1-3 Malam Kudus)  
 Sonang ni bornginna i, uju ro Jesus i! 

Sonang modom do halak sude; Holan dua na dungo dope 
Mangingani Anak-na, Jesus Tuhanta i. 

 Denggan ni bornginna i, uju ro Jesus i! 
Tu parmahan di Betlehem i,  dipaboa na di surgo i; 
Nunga ro Sipangolu, Jesus, Tuhanta i. 

 Godang ni tua disi di na ro Jesus i! 
Tung malua pardosa muse, sian hamagoanna sude, 
Ala ro Sipangolu, Jesus Tuhanta i. 
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7. Pembacaan Renungan/Pesan Natal 2018 :   I Korintus 1:30 
 

YESUS KRISTUS HIKMAT BAGI KITA 
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. 
Setiap kali merayakan Natal, kita bersukacita atas kelahiran Yesus. Peristiwa ini sungguh 
menyatakan betapa besar kasih Allah kepada kita: “sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
yang kekal” (Yoh 3: 16). Kedatangan-Nya disambut baik oleh para gembala, yakni orang-
orang kecil yang merindukan Juruselamat, maupun oleh orang-orang Majus, yakni 
kalangan bijak dan terhormat yang mencari kebenaran dan keselamatan. Janji Allah 
akan keselamatan terwujud dalam diri Yesus, yakni meskipun Anak Allah telah 
“merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib” (Flp 2:8). 
Melalui kerendahan hati dan pengorbanan diri, Yesus melaksanakan rencana Allah 
untuk menyelamatkan manusia. Begitulah hikmat Allah yang berbeda dengan hikmat 
dunia. Itulah sebabnya Paulus menyebut Yesus sebagai hikmat Allah bagi Kita (I Kor 1: 
24, 30). 

Sudah lebih dari dua ribu tahun Yesus datang ke dunia, tetapi karya keselamatan yang 
Dia tawarkan kepada umat manusia masih harus terus diwujudkan. Banyak orang telah 
menanggapi undangan Allah ini dalam hidup sehari-hari, di antaranya, dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, kita masih menjumpai orang 
yang tidak peduli pada suara hati dan tidak mengindahkan hati nurani serta tidak malu 
terhadap sesamanya dan tidak takut kepada Allah hingga berbuat sesuatu yang 
melanggar hak asasi manusia. Tiada lagi sukacita dan gembira ketika manusia 
diperlakukan tidak adil oleh sesama; saat HAM diinjak-injak. 

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. 
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat yang dianugerahkan Allah kepada 

setiap orang. Perwujudan HAM secara baik dan benar membuat manusia hidup secara 
manusiawi. Dalam Perjanjian Lama, Allah memanggil para nabi, salah satunya, untuk 
mewujudkan keadilan yang juga berkaitan dengan HAM. Nabi Amos mengingatkan 
bahwa mereka yang menginjak-injak hak asasi orang-orang lemah dan miskin tidak akan 
hidup sejahtera (bdk. Am 5:11-12). Lalu, Amos mengajak umatnya: “Carilah yang baik 
dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan demikian TUHAN, Allah semesta alam, 
akan menyertai kamu….” (Am 5: 14). 

Kita patut bersyukur kepada Allah karena bangsa Indonesia menjunjung tinggi HAM. 
Kita pantas berterima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha menangani masalah 
HAM secara serius. Sekalipun demikian, persoalan HAM masih terjadi di sejumlah 
tempat. Pelanggaran HAM berat di masa lalu belum selesai secara tuntas. Hak hidup 
layak di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitn dengan keamanan dan 
kenyamanan hidup masih terganggu di beberapa daerah. Kebebasan berbicara dan 
berujar dikacaukan oleh maraknya ujar kebencian dan berita bohong yang kadang 
disertai kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Ancaman, pengrusakan dan 
penutupan rumah ibadah masih terjadi. Izin mendirikan rumuh ibadah masih 
tersendat. Eksploitasi alam berlebihan dan transaksi penjualan tanah masih merugikan 
masyarakat tertentu. Hak ekologis untuk menikmati lingkungan yang sehat tidak 
sepenuhnya dirasakan, terutama oleh kalangan masyarakat sederhana, karena 
pencemaran air, tanah dan udara. Hal-hal sedemikian merupakan pelanggaran terhadap 
HAM dan itu adalah tindakan manusia yang hidup menurut hikmat dunia. 

Syukur kepada Allah, berkat Yesus Kristus kita dipanggil untuk hidup menurut 
hikmat ilahi. Yesus Kristus itulah hikmat Allah bagi kita. Kristus itulah yang 
mengajarkan kita nilai-nilai Kerajaan Allah serta mengajak kita hidup saling mengasihi 
dan rela berkorban demi terciptanya kesejanteraan bersama. Yesus menunjukan 
hikmatnya, melalui pewartaan Injil dan tindakan belaskasihan untuk menguduskan dan 
menebus kita. Paulus merumuskannya dengan bagus: “Tetapi oleh Dia kamu berada dalam 
Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan 
menguduskan dan menebus kita” (1 Kor 1:30). 

Kita diajak untuk menyadari panggilan sebagai pribadi berkhitmat yang dipilih untuk 
melayani bukan untuk dilayani.  
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Prilaku pemimpin yang koruptif telah merusak kesadaran moral masyarakat, seolah 
jalan pintas yang tidak pantas adalah cara cepat mencapai keberhasilan. Tindakan 
koruptif sering berhubungan dengan pelanggaran HAM. Untuk itu, kita membutuhkan 
pemimpin dan wakil rakyat yang penuh hikmat. Hal ini sejalan dengan sila ke-4 
Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan”. 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. 
Natal mengingatkan kita akan hikmat Allah yang terwujudkan dalam diri Yesus. Natal 

bukan semata mengenang kelahiran Yesus sebagai bayi di atas palungan, tetapi juga 
kehidupan Yesus yang penuh hikmat dan dicurahi Roh Kudus. Ia datang membawa 
Tahun Rahmat Tuhan (bdk. Luk 4: 18-19). Kata-katanya tidak menekan, tetapi 
menyejukkan. Nasihatnya tidak meninabobokan, tetapi menegur dan memberi jalan. 
Tegurannya bukan penghujatan, tetapi jalan keselamatan. Ajarannya bukan asal 
menyenangkan, tetapi mengembalikan martabat manusia. Saat ditanya murid-murid 
Yohanes apakah Dia itu Mesias, Yesus menjawab: “Pergilah, dan katakanlah kepada 
Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, 
orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang 
miskin diberitakan kabar baik” (Luk 7:22). 

Marilah kita merayakan Natal bukan hanya dengan nyanyian dan pujian saja, tetapi 
juga dengan upaya konkret untuk hidup dalam hikmat Allah. Kita diajak untuk 
membela hak-hak asasi manusia sebagai ungkapan kewajiban asasi manusia. Perayaan 
kelahiran Yesus, Sang Juruselamat, menjadi saat dan kesempatan untuk memahami 
hakikat HAM secara baik dan benar, menyadari luhurnya martabat manusia dan 
pentingnya gerakan menghormati hak asasi manusia. 

Semoga Natal ini sungguh menjadi saat bagi kita untuk bersukacita dan bergembira. 
Yesus, Sang Imanuel dan Hikmat Allah bagi kita, sungguh lahir di tengah-tengah kita 
dan memimpin kita untuk hidup dalam hikmat Allah. Amin. 
(Dikutip dari: Pesan Natal PGI-KWI 2018) 

      
8. Doa Syafaat –(Tangiang Pangondianon):  (Dipimpin oleh orangtua atau anggota keluarga) 

(Kehidupan keluarga di rumah ini; HKBP dan bangsa Indonesia; supaya diberkati dan 
dilindungi oleh TUHAN; para pengungsi dan korban bencana dan kekerasan; Pemilihan 
Presiden/Wakil Presiden RI dan Anggota Legislatif, tanggal 17 April 2019) 
 

9. Bernyanyi:  BE  615:1+4 Tarbege Surusuruan Marende (atau KJ 101:1+3 
(Mengumpulkan Persembahan Syukur Keluarga/Papungu Pelean Hamauliateon ni Keluarga tu Huria) 
 Tarbege surusuruan marende mansai uli. 

Angka dolok dohot rura gok do saringarna i 
Refr.: Sangap ma, sangap ma di Tuhan!  
 Sangap ma, sangap ma di Tuhan! 

 Ida ma di panggagatan, Sipalua na ro i, 
Sigomgomi parluhutan, langit dohot tano i. 
Refr: … 

 

10. Penutup:  
L:  Marilah kita secara bersama momohon dalam doa yang diajarkan Yesus  
      kepada murid-murid-Nya.   
S:  Bapa Kami yang di sorga ... 
S:  (Menyanyikan:) Amin... Amin... Amin... 
 

11. Bersalaman dan Saling Memaafkan 
 

...........oooOooo............ 
Pendetadan Majelis Jemaat se-Resort HKBP Yogyakarta Mengucapkan: 

Selamat Natal 2018.  Horas Natal! 
TUHAN Memberkati dan Melindungi Kita Bersama Gereja dan Bangsa Indonesia! 


