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Identik Dengan hari Sabat? 

 Makna kebaktian hari Minggu tidak identik 
dengan ibadah hari Sabat. 

 Hari Sabat: ketentuan  untuk menguduskan hari 
Sabat  menurut hukum Taurat dalam Sepuluh 
Firman. 

 

 Pada zaman Patristik  hari Sabat digunakan 
sebagai hari kebaktian oleh gereja hingga abad ke-
IV. 

 Kristus juga merayakan Sabat. Demikian juga rasul 
Paulus beribadah di sinagoge setiap hari Sabat.  



Ibadah Hari Sabat 

 Bagi umat Yahudi, perayaan hari Sabat dimulai 
sejak Jumat petang (setelah matahari terbenam) 
dengan “Khaddisy”,  

 Khaddisy: berkat untuk hari yang akan datang, 
berkat cahaya, doa, pembacaan, meditasi dan 
harapan akan kedatangan Mesias. 

 

 Bentuk Ibadah:  

 Doa 

 Pembacaan Taurat dan kitab para nabi 



Dasar Ibadah Sabat 

 Dasar Teologis: 

 “Tetapi kamu harus beribadah kepada TUHAN, Allahmu; 
maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air 
minumanmu dan Aku akan menjauhkan penyakit dari 
tengah-tengahmu” (Kel. 23:25).  

 

 “Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan 
perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, 
sehingga kamu mengasihi TUHAN, Allahmu, dan 
beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu” (Ul. 11:13).  

 

 



Ibadah Gereja Perdana 

  Semula hari Minggu sebagai hari kerja biasa  

sebab tekanan ibadah waktu itu masih kepada 

teologi hari Sabat. 

 

 Ibadah hari Minggu diadakan di luar waktu kerja: 

subuh atau waktu petang 

 Gereja perdana telah melaksanakan  kebaktian pada 

hari Minggu (Kis. 20:7)  tetapi dengan corak ritual 

keyahudian (“Yudaisme”) yang masih kental 

 



Pengenangan Kebangkitan Kristus 

 Naskah Didakhe XIV (tahun 90 – 150) dan 

Justinus Martyr (tahun 150/155) menegaskan: 

 Hari Minggu: pengenangan akan kebangkitan 

Kristus  umat merayakan dengan sakramen 

Perjamuan Kudus. 

 Persekutuan umat dibangun di atas dasar peristiwa 

kebangkitan Kristus. 

 Melalui kebangkitan Kristus, kegelapan hidup telah 

diubah menjadi terang. 



Kristus Sebagai “Sol Invictus” 

 Sejarah kebaktian Minggu ditempatkan dalam 

konteks zaman itu di mana dewa matahari 

memiliki kedudukan yang tertinggi.  

 Kristus sebagai “Sol Invictus” (artinya: “matahari 

yang tak terkalahkan”) yang mengalahkan dewa 

matahari yang semula berpengaruh dalam 

kehidupan umat  Sunday, Sontag, Zondag. 

 

 Kebangkitan Kristus pada hari Minggu menjadi 

berita kemenangan atas kuasa gelap. 

 



Kehadiran Allah 

 Melalui kebaktian hari Minggu, umat mengalami 

kehadiran Allah yang transenden (maha-tinggi), 

dan juga yang imanen (maha-dekat), sebab 

melalui Kristus  Allah menjadi sang Imanuel. 

 

 Kehadiran Allah dialami dalam kehidupan 

sehari-hari bersama dengan sesama di tengah-

tengah keluarga, pekerjaan, pergaulan dan 

pergumulan.  



Dialog Dalam Liturgi 

 Sifat liturgi Minggu dilaksanakan dengan dialog 
antara Allah dengan umat sebagaimana di 
dalam Kristus, Allah berdialog secara personal 
dengan umat manusia.  

 

 Secara khusus Allah berfirman kepada umat 
melalui: 

 Kristus  : Firman Hidup   

 Alkitab  : Firman Tertulis 

 Khotbah  : Firman yang diberitakan 



Pola Dialog Dalam Liturgi Minggu 

Pengakuan Dosa 

(I Yoh. 8-9) 

Berita Anugerah 

(Yes. 43:24-25) 

Pemb. Firman 

(Luk. 11:28) 

Aklamasi: 

 “Amin” 

Doa Pengakuan 

Dosa/Kyrie 

Gloria:  

Nyanyian Pujian 

Aklamsi:  

“Haleluyah” 

Votum  

(Mzm. 124:8) 



Struktur Liturgi Empat Rangkap 

Berita  

Firman 

Umat 

Berhimpun 

Umat 

Bersyukur 

Umat Diutus 



Liturgi Minggu Sebagai Dasar 

 Liturgi Minggu dipakai sebagai dasar seluruh 
liturgi yang lain, seperti: seluruh hari raya 
gerejawi, liturgi pelembagaan jemaat, liturgi 
peneguhan para pejabat gerejawi, liturgi 
emeritasi pendeta, liturgi pastoral, dan 
sebagainya. 

 

 Pola liturgi Minggu juga mendasari liturgi remaja 
dan pemuda namun dilaksanakan secara 
kontekstual dan kebutuhan umat. 



Suasana Ibadah 

 Kebaktian Minggu  “Paska Mingguan”: setiap 

hari Minggu umat percaya  merayakan dan 

mengenang kebangkitan Kristus, sehingga umat 

terlibat aktif dalam karya keselamatan Allah 

yang menjamin kemenangan atas kuasa maut. 

 

 Suasana ibadah Minggu seharusnya dinyatakan 

dengan sikap sukacita, pengharapan iman dan 

jaminan keselamatan. 



Misteri Allah Dalam  

Kebaktian Minggu 

 Dasar sukacita, pengharapan iman dan jaminan 

keselamatan umat merayakan kebaktian Minggu: 

 Misteri karya keselamatan  telah disingkapkan 

dengan kebangkitan Kristus. 

 

 Membuka hubungan/relasi pendamaian antara 

Allah dengan manusia sebagai tubuh Kristus.  



Kebersamaan Yang Ekumenis 

 Dalam gereja Reformasi  kebaktian Minggu 

mencerminkan kebersamaan yang bersifat 

ekumenis. 

 Persekutuan umat bukan sekedar suatu persekutuan 

lokal, tetapi hadir sebagai tubuh Kristus yang esa 

dengan seluruh umat percaya di atas muka bumi. 

 

 Kebersamaan yang ekumenis tersebut dinyatakan 

dalam pemberitaan firman dan pengakuan iman 

Rasuli dan pengakuan iman Nicea-Konstantinopel.  



Pola Leksionari Dalam Liturgi Minggu 

 Liturgi Minggu yang bersifat ekumenis, juga 
diwujudkan dalam pemberitaan firman yang 
ekumenis, yaitu leksionari (“The Revised Common 
Lectionary”). 

 

 Pemberitaan firman memakai pola pembacaan 
leksionari, yang terdiri dari: 

 Bacaan I   : Perjanjian Lama 

 Antarn Bacaan  : Kitab Mazmur 

 Bacaan II   : Surat-surat Rasuli 

 Bacaan III  : Injil 



Keterlibatan Umat 

 Fungsi dan peran umat bukan sebagai penonton 

ibadah, tetapi sebagai pelaku yang pro-aktif. 

 

 Umat secara bersengaja diatur dan dijadwal untuk 

ambil bagian dalam liturgi. 

 Umat bersikap proaktif dan bersikap spontan dalam 

menanggapi. 

  Umat bertanggungjawab terhadap seluruh proses 

dan pelaksanaan kebaktian.  



Fungsi Bahasa Ibu 

 Allah menyapa umat dengan bahasa ibu  

melalui bahasa ibu, umat dapat menghayati 

karya keselamatan Allah secara lebih personal. 

 

 Sesama umat dapat berkomunikasi secara lebih 

aktif dan personal, sehingga liturgi menjadi 

ungkapan hati/batin umat untuk menyembah 

dan mempermuliakan Allah (bdk. Ketidak-

efektifan penggunaan “bahasa lidah”).  



Pengaruh Bahasa Liturgi 

 Ibadah hari Minggu memberi inspirasi dan 

memotivasi umat untuk mampu berkomunikasi 

dengan bahasa kasih kepada sesama dalam 

hidup sehari-hari. 

 

 Bahasa liturgi memberdayakan umat untuk 

berkomunikasi dengan pola-pola sapaan dan 

penggembalaan Allah kepada umat. 



 Fungsi Yang Edukatif 

 Kebaktian hari Minggu tidak hanya bersifat 

liturgis, tetapi juga edukatif. 

 Pemberitaan firman menjadi fokus sebab melalui 

penafsiran dan pemaparan maksud teks Alkitab, 

umat memperoleh pemahaman yang utuh dan 

mendalam. 

 

 Prinsip: tiada ibadah dan tiada sakramen tanpa 

pemberitaan firman Tuhan.   



Fungsi Nyanyian Jemaat 
Nyanyian Fungsinya Dalam Ibadah 

Nyanyian Pembukaan Bersifat invokatif: mengajak jemaat 

berhimpun bersama di hadapan Tuhan 

Nyanyian Pengakuan Dosa Bersifat reflektif: doa yang 

menyadarkan umat akan dosa dan 

kesalahannya 

Nyanyian Syukur Ungkapan syukur dan sukacita karena 

dosa umat telah diampuni 

Nyanyian Antar Bacaan Berisi nyanyian Mazmur sebagai respon 

umat akan Bacaan Pertama 

Nyanyian Sambutan Atas Khotbah Bersifat proklamatif: paduan suara 

meringkas pesan atau inti khotbah 

Nyanyian Persembahan Ungkapan syukur atas berkat-berkat 

Tuhan yang telah diterma umat 

Nyanyian Pengutusan Bersifat imperatif: memerintahkan umat 

untuk melakukan firman Tuhan dalam 

hidup sehari-hari 



Fungsi Nyanyian Jemaat 

 Dalam kebaktian Minggu, fungsi nyanyian 

jemaat, yaitu: 

 Fungsional: sarana umat untuk berkomunikasi 

dengan Allah, sesama dan diri sendiri. 

 Edukatif: memberi pengajaran iman yang diajarkan 

oleh gereja. 

 Doksologis: memuliakan Allah 

 Kebersamaan: umat dapat memuji Tuhan secara 

familiar dan mudah mengingat makna dari isi teks 

nyanyian tersebut. 



Ibadah: Ziarah Iman 

 Dengan menggunakan 4 ordo, yaitu: Umat 

Berhimpun, Pemberitaan Firman, Persembahan 

dan Pengutusan  umat melakukan ziarah iman 

bersama dengan Allah dan sesama. 

 

 Ziarah iman: umat berjumpa dan berjalan 

bersama dengan Allah untuk dibaharui, 

dipulihkan dan diutus ke dalam dunia.  



Fungsi Doa dan Ibadah 

 Abraham Heschel, filsuf Yahudi membedakan 
doa atas 2 tipe, yaitu:  

 Ekspresif: ungkapan kesedihan, kegembiraan, 
kekuatiran, kegelisahan, iman, pengharapan dan 
kasih. 

 Empatif: menempatkan diri dan merasakan ke dalam 
situasi yang sedang dialami oleh pihak lain. 

 

 Doa dan ibadah seharusnya juga bersifat 
ekspresif dan empatif  fungsi: transformatif.  



Sikap Yang Transformatif  

 Ibadah menggerakkan umat untuk melakukan 

tugas pengutusan yang membarui kehidupan 

bersama dengan sesama. 

 

  “Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan 

Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan 

janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga 

supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia” (Yak. 

1:27). 

 



Sikap Yang Transformatif  

 Ibadah memampukan umat menjadi agen-agen 

perubahan yang membawa pembebasan dan 

keselamatan. 

 

  "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, 

untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; 

dan Ia telah mengutus Aku  untuk memberitakan pembebasan 

kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-

orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, 

untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang“ (Luk. 

4:18-19).  

 


