
 

 

 

TATA IBADAH 

Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia (ACWC Day) 2016 
"Sesungguhnya tidak akan ada orang yang miskin diantaramu"  

Matius 26:6-13; Ulangan 15:11 
(Dipersiapkan oleh ACWC Mongolia) 

 

PERSIAPAN: 
• Altar dapat dihias sesuai dengan tradisi lokal. 

• Lagu yang digunakan dalam liturgi ini dapat diubah sesuai dengan konteks lokal 
• Botol parfum diletakkan di altar  

 
 

PEMBUKAAN 

Pemimpin:  
Kami datang bersama-sama dalam nama Kristus, untuk menaikkan pujian dan syukur kami,  
untuk mendengar dan menerima firman Tuhan yang kudus, untuk berdoa bagi dunia, dan untuk 
memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, 
mengarahkan pikiran kita dan mengajar kita untuk berdoa. Kami mengangkat hati untuk 
menyembahMu dalam roh dan kebenaran, melalui Yesus Kristus, Tuhan kita.  
"Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai 
kamu". 
 
Semua: Amin. 
 
Kidung Pembukaan: “TO GOD BE THE GLORY” (Lagu: Terpujilah Allah hikmatnya besar) 
 
1. To God be the glory, great things he hath done!  
So loved he the world that he gave us his Son,  
who yielded his life an atonement for sin,  
and opened the life gate that all may go in.  
   Refrain:  
  Praise the Lord, praise the Lord,  
  let the earth hear his voice!  
  Praise the Lord, praise the Lord,  
  let the people rejoice!  
  O come to the Father thru Jesus the Son,  
  and give him the glory, great things he hath done! 

 
 



2. O perfect redemption, the purchase of blood,  
to every believer the promise of God;  
the vilest offender who truly believes,  
that moment from Jesus a pardon receives.  
  (Refrain)  
  Praise the Lord, praise the Lord,  
  let the earth hear his voice!  
  Praise the Lord, praise the Lord,  
  let the people rejoice!  
  O come to the Father thru Jesus the Son,  
  and give him the glory, great things he hath done!  

 
3. Great things he hath taught us, great things he hath done,  
and great our rejoicing thru Jesus the Son;  
but purer, and higher, and greater will be  
our wonder, our transport, when Jesus we see.  
  (Refrain)  
  Praise the Lord, praise the Lord,  
  let the earth hear his voice!    
  Praise the Lord, praise the Lord,  
  let the people rejoice!  
  O come to the Father thru Jesus the Son,  
  and give him the glory, great things he hath done!  
 
 
Pembacaan Alkitab: 
 
Matius 26, 6-13:  
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan 
kepada-Nya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu 
dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar 
dan berkata: "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan 
uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka 
lalu berkata: "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu 
perbuatan yang baik pada-Ku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi Aku tidak 
akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuh-Ku, ia 
membuat suatu persiapan untuk penguburan-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di 
mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga 
untuk mengingat dia". 
 
Pemimpin:  
Yesus memandang murid-muridnya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, yang 
empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan 
dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa” 
(Lukas 6: 20-21)  
 

Semua:  
Mari kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. 
 



Pemimpin : 
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai Penolongnya, yang harapannya 
pada Tuhan Allahnya: Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap 
setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang 
memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang 
terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, 
Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda 
ditegakkanNya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkanNya (Maz 146 : 5 – 9) 
 

Semua:  
Mari kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. 

 

Pemimpin:  
Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati 
engkau di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, untuk menjadi milik pusaka, asal 
saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia 
segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. (Ulangan 15:4-5)  
                                                                                                         
Semua:  
Mari kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. 
 
Pemimpin:  
Janganlah menahan kebaikkan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal 
engkau mampu melakukannya. anganlah engkau berkata kepada sesamamu : “Pergilah dan 
kembalilah, besok akan kuberi.” Sedangkan yang diminta ada padamu”. (Amsal 3:27-28 ) 
 
Semua:  
Mari kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. 
 
Pemimpin:  
Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan 
kepada orang miskin, memuliakan Dia (Amsal 14:31)  
 
Semua:  
Mari kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.                                                  
 
Pemimpin:  
Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan 
membalas perbuatannya itu .(Amsal 19:17) 
 

Semua:  
Mari kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran 
 
Pemimpin :  
Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rejekinya dengan si miskin.(Amsal 
22:9)                                                                                                                       
 
Semua:  
Mari menyembahNya dalam Roh dan Kebenaran. 



Pemimpin:  
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 
minum. (Amsal 11:25)  
                                                                                                              
Semua:  
Tuhan, dengarkanlah doa kami. 
 
Pemimpin:  
Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas 
kasihan kepada orang yang menderita”. (Amsal 14:21) 
  
Pemimpin:  
Yesus berkata kepada pemilik rumah itu. . . “Ketika kamu mengadakan perjamuan, dan 
mengundang orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, buta, kamu akan diberkati. 
Meskipun mereka tidak dapat menggantinya, Kamu akan dibayar pada hari kebangkitan orang-
orang benar.  
 
Semua:  
Kiranya Kerajaan Allah datang, dan KehendakNyapun jadi di bumi seperti di sorga, Amin.  

 

Refleksi Teologis 

Dalam Matius 26, diceritakan bahwa wanita itu datang dan menuangkan minyak yang sangat 

mahal ke kepala Yesus. Sebelumnya tidak pernah ditemukan dalam Injil Matius tentang Yesus 

diurapi. Hanya wanita yang tidak disebutkan namanya ini yang melakukan hal itu. Kata Ibrani 

untuk Mesias adalah Mesias. Kata Yunani untuk Mesias adalah Kristus. Jadi, disinilah Yesus 

dianggap Kristus dan dianggap Mesias, dalam Matius 26. Saya ingin menunjukkan bahwa ada 

beberapa makna dari urapan yang terjadi dalam teks ini. Yesus diurapi di kepalanya dengan 

minyak urapan khusus untuk raja - proses yang sama juga dilakukan untuk Daud dan raja-raja 

lainnya dalam Alkitab. Tampaknya Yesus dibuat menjadi raja, alternatif Kaisar saat dia diurapi 

menurut teks ini. 

Di sini Yesus juga diurapi untuk penguburannya. Wanita yang tidak disebutkan namanya 
tersebut adalah orang pertama yang mengakui bahwa Yesus akan mati dan ia ingin 
memastikan bahwa tubuhnya dipersiapkan. Tafsiran dari Matius 26 dalam terang Ulangan 15 
konsisten dengan ajaran Alkitab tentang kemiskinan. Tema utama dari banyak ajaran Yesus 
dan pelayanannya secara umum merawat orang miskin dan mengakhiri kemiskinan. Ada 
beberapa bagian Alkitab, seperti Matius 25, di mana Yesus mengingatkan kita bahwa apa yang 
kita lakukan untuk yang paling hina ini, kita lakukan itu untukNya. Ada cerita dalam Keluaran 16 
bahwa Allah mengirim manna dari surga ketika orang Israel tinggal di padang gurun setelah 
melarikan diri dari perbudakan. 

Para nabi semuanya menekankan kewajiban kita untuk merawat para janda, anak yatim, an 
orang-orang yang berkekurangan. Ada komunitas teladan dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4 
yang menceritakan bahwa dalam Jemaat Kristen mula-mula tidak ada orang miskin di antara 
mereka, karena mereka hidup dalam kebersamaan dan merawat satu sama lain. 
Jadi kalau Yesus berkata bahwa kita akan selalu memiliki orang miskin di dunia? Apa yang Ia 
maksudkan dengan itu? Apakah ini berarti kita bahkan tidak harus membantu orang-orang yang 
miskin? Saya pikir orang-orang Kristen seharusnya membantu orang yang berkekurangan. 



Anda mungkin bingung berpikir dari kata-kata Yesus dalam Yohanes 12: 8: "Karena orang-
orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu." Kata-katanya 
diarahkan pada Yudas (yang akan segera menyerahkan Dia), untuk menegur dia karena ia 
lebih tertarik untuk mendapatkan uang untuk dirinya sendiri daripada melayani Yesus. 
Tetapi Yesus tidak mengatakan kita “tidak harus” memerangi kemiskinan atau membantu 
mereka yang membutuhkan-tidak sama sekali. Dia hanya memberikan gambaran dari cara 
dunia sebenarnya, bukan cara yang seharusnya. Alkitab berulang kali memerintahkan kita 
untuk membantu orang yang membutuhkan, dan mengecam orang-orang yang mengambil 
keuntungan dari orang miskin. Allah memerintahkan umat-Nya dalam Perjanjian Lama, "Aku 
memberi perintah kepadamu demikian: Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi 
saudaramu , yang tertindas dan yang miskin di negerimu” (Ulangan 15:11). Yesus mengatakan 
kepada para murid-Nya untuk "Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah" (Lukas). 

Kita meminta Tuhan untuk menunjukkan cara yang dapat membantu mereka yang hidupnya 
hancur oleh kemiskinan. Selain itu, jangan lupa kemiskinan terbesar dari semua-adalah 
kemiskinan jiwa. Kristus pusat kehidupan Anda, dan kitapun hendaknya memberitahu orang lain 
tentang damai dan sukacita, Dia menjadikan semua orang membuka hati mereka kepada-Nya. 

 

“Duduk di kaki Yesus” 
 
Duduk di kaki Yesus,  
Oh, apa ? 
Itu kata yang saya dengar Dia ! 
Tempat bahagia! begitu dekat, begitu berharga! 
Itu yang saya temukan setiap hari; di sana . 
 
Duduk di kaki Yesus, saya memandang masa lalu; 
Karena cinta-Nya telah begitu murah hati.  
Saya akhirnya telah memenangkan hati saya. 
 
Duduk di kaki Yesus,  
Dimana yang fana bisa lebih berarti ? 
Aku berbaring alam dosa dan duka,  
Dan, ketika lelah, menemukan sisa yang manis; 
 
Duduk di kaki Yesus, disinilah aku 
Gembira…. menangis ….dan berdoa; 
Sementara dari kepenuhan-Nya saya mendapatkan Rahmat 
dan kenyamanan setiap hari. 
 
Berkati aku, O Juruselamatku, berkati aku,  
Saat aku menunggu di kaki-Mu; 
Oh, melihat ke pada cinta Mu padaku  
Mari …. melihat wajah yang begitu manis; 
Beri aku, Tuhan pikiran Yesus. 
Membuat aku kudus seperti Dia; 
Mungkin aku harus membuktikan aku telah bersama dengan Yesus, 
Sumber kebenaran. 
 
 



Semua:  
Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam didalamnya. 
(Mazmur 24: 1) 
 

PUJI-PUJIAN: 
(Menawarkan jemaat yang ingin menyanyikan lagu sesuai dengan tradisi lokal yang saling 
menolong) 
 
DOA PENGAKUAN: 
 
Semua: 
Ampuni kami, ya Allah, ketika kami membatasi Engkau  
Ketika kami membentuk Engkau sesuai keinginan kami, 
Ketika kami mengklaim karyamu sebagai milik kami, 
Ketika kami mengurung KasihMu, 
Dan mengabaikan Engkau, 
Dan dalam upaya kamiuntuk memahami, tak mampu memahami segala misteri. 
Ampuni kami untuk gagal menyentuh sesama manusia, dan itu mengubah hidup kami: 
Engkau menyadarkan kami untuk kemuliaan dunia yang dapat membutakan diri kami, 
Menegur kami dengan cintaMu 
Kami diberkati dengan kasih karunia sehingga kami menjadi baru, 
Diciptakan dalam gambar Mu,  
Dan bersyukur atas semua yang kami tidak ketahui. 
Dalam nama Kristus, yang membawa kami lebih dekat dengan Engkau, kami berdoa. Amin. 
 

DOA Syafaat: (Doa untuk orang miskin dan terabaikan) 

Pemimpin: 
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, kami ingat akan semua orang miskin dan 
terlantar yang begitu mudah bagi kami untuk melupakannya: tunawisma dan pengemis, renta 
dan orang sakit, dan semua yang tidak berpunya . Tolonglah kami untuk menyembuhkan 
mereka yang hancur dalam tubuh atau roh, dan mengubah kesedihan mereka menjadi sukacita. 
Anugerah dari Bapa, yang mencintai anak-anakMu, yang demi kita menjadi miskin, dalam 
Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. 
 
DOA UNTUK PERDAMAIAN ANTAR BANGSA 
 
Semua: 
O Allah yang Agung, 
Bapa dari seluruh umat manusia, 
Kami berdoa untuk perubahan hati semua bangsa dan penguasa mereka, 
bahwa dengan kuasa Roh Kudus Engkau jadikan perdamaian antara bangsa-bangsa 
di atas dasar keadilan, keadilan dan kebenaran; melalui dia yang ditinggikan di atas kayu salib 
untuk merangkul semua orang untuk dirinya sendiri, 
Demi Anak Mu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. 
 
Pemimpin:  
Ya Tuhan, Terimalah kerendahn hati kami yang berdoa dan tinggallah dalam hati kami 
selamanya. 
Dengan anugerah ini kita dimungkinkan membawa perdamaian dalam penderitaan. 
 
Semua: Amin 



 

Kidung Pengutusan: “Jika padaku ditanyakan”   
 
Jika padaku ditanyakan  
Apa akan kubritakan pada dunia yang penuh dengan cobaan 
Kan kusampaikan kabar baik  
Bagi orang-orang miskin pembebasan bagi orang yang ditawan 
Yang buta dapat penglihatan yang tertindas dibebaskan 
Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba 
Krajaan Allah penuh kurnia 
Itu berita bagi isi dunia. 
 
DOA PENUTUP  
 
Pemimpin: 
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. 
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. 
Kiranya Tuhan menyertaimu dan memberimu damai. 
Dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus 
 
Semua: Amin 

-------------------------------------------- 


