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1. Persiapan 
Setiap jemaat HKBP mempersiapkan diri agar di setiap rumah Keluarga Jemaat 
HKBP dapat melaksanakan Ibadah Natal Keluarga. Yang perlu disiapkan adalah 
Lilin sebanyak 5 buah dan Liturgi Anak-anak Sekolah Minggu, atau Liturgi 
Naposobulung, Liturgi Ama Ina yang sudah dilaksanakan di gereja.  

2. Pelaksanaan Ibadah 
Didahului dengan penyalaan lilin sebanyak 5 buah. Pertanda Terang Kristus sudah 
hadir di setiap rumah dan Yesus datang menyinari setiap hati Jemaat Kristus. 
Setelah lilin dinyalakan, Pemimpin Ibadah (Kepala Keluarga) menyampaikan 
Prolog Natal Keluarga. 

 
P : Pemimpin Ibadah (Kepala Keluarga)     S : Semua 
P : Dihari Natal 2021 ini kita bersama-sama dengan umat Kristen seluruh dunia 

merayakan kelahiran Kristus ke dalam rumah kita, hati kita masing-masing. 
Kristus datang menjadi manusia di tengah-tengah dunia yang gelap, suram, 
penuh derita, air-mata, kesedihan dan kekhawatiran terlebih dalam 
menghadapi masa-masa sulit pandemi covid-19. Wajah kehidupan dunia sering 
silih berganti, penuh luka-luka dan kematian. Di tengah-tengah situasi yang 
demikian, Kristus datang membawa terang, pengharapan, pemulihan dan 
penebusan. 

S : Kini Allah mengundang kita untuk menyambut pemulihan Kristus agar 
kehidupan dan wajah diri kita dipulihkan dari kuasa dosa. 

3. KJ. No. 123. 1 + 4     “S’lamat S’lamat Datang” 
♫ S’lamat, s’lamat datang, Yesus, Tuhanku! 
Jauh dari sorga tinggi kunjunganMu. 
S’lamat datang, Tuhanku, ke dalam dunia; 
Damai yang Kaubawa tiada taranya, Salam, salam! 
 ♫ Datang orang majus ikut bintangNya, 
 Membawa pemberian dan menyembah.  
 Yang dipersembahkan : kemenyan, emas dan mur. 
 Pada Jurus’lamat mereka bersyukur, salam, salam. 



4. Votum 
P : Pertolongan kita dalam kebaktian Natal Keluarga kita adalah dalam nama 

Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang menciptakan langit dan 
bumi. 

S : Tuhan beserta kita, kasih setiaNya menyertai keluarga kita sampai selama-
lamanya. 

P : Kuasa dosa telah merusak gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita, 
akibatnya kita saling menilai sesama dengan rusak. Karena itu kita mudah 
menghakimi orang lain dan menganggap diri kita paling benar. 

S : Terang telah datang ke dalam keluarga kita dan hadir di rumah kita. 
P : Tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya 

menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. 
  Haleluya marilah kita berdoa : Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena 

Tuhan Yesus memberi kesempatan kami dapat merayakan kelahiranMu di 
rumah ini. Biarlah kasih Tuhan menjadi nyata di hati kami, karena Tuhan 
telah menghapus dosa-dosa kami. Biarlah kami dapat menjadi hidup baru atas 
terang Tuhan menerangi hati kita. Tuhan tolong kami dan berkati kami 
semuanya. Didalam nama Tuhan Yesus. Amin. 

 
5. KJ. No. 119 : 1 – 2    “Hai Dunia, Gembiralah” 

1.  Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! 
 Dihatimu terimalah! Bersama bersyukur, 
 Bersama bersyukur, Bersama-sama bersyukur! 

2.  Hai dunia, elukanlah Rajamu, Penebus! 
  Hai bumi, laut, gunung lembah, bersoraklah terus, 
  Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus! 

 
6. Liturgi Natal Keluarga 
(Dimulai dari yang terkecil Anak Sekolah Minggu, Remaja, Naposo dan Orangtua (Bapa/ Ibu) 
selanjutnya mengucapkan Liturgi bersama dan membaca bersama : 

- Imamat 26 : 12  “Tetapi Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan Aku akan 
menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatKu”.  

- Lukas 2 : 16  “Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan 
Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan”. 

Semua : SabdaNya . . . “Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku akan memberi 
kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir 
bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. 



7. Pujian Bersama : Malam Kudus  
1. Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap. 
 Hanya dua berjaga terus ayah bunda mesra dan kudus; 
 Anak tidur tenang, Anak tidur tenang. 
 2. Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap; 
  bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya: 
  “Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!” 

 
8. Khotbah / Renungan 

Cinta Kasih Kristus Yang Menggerakkan Persaudaraan (bdk 1 Petrus 1 : 22) 
 

“Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu 
dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-

sungguh saling mengasih dengan segenap hatimu” 
 

Saudara-saudara terkasih, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan 
Konferensi Waligereja Indonesia menyampaikan salam Natal bagi kita semua. Untuk 
kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah Pandemi Covid-19. Kita bersyukur 
berkat kerja keras Pemerintah, keterlibatan berbagai lembaga swasta dan semangat 
persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita, sekarang ini kita sudah berada 
dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tetapi 
memulihkan keadaan, mengatasi akibat-akibat dahsyat Pandemi Covid 19, yang 
menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan masih membutuhkan waktu dan 
usaha keras seluruh warga bangsa, pemerintah, lembaga-lembaga bisnis dan warga 
masyarakat untuk itu perlu semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya.  
Saudara-saudara yang terkasih, 

Perayaan Natal di tahun ke-2 pandemi ini mengajak kita untuk melihat 
kembali saudara-saudari yang ada di sekeliling kita. Surat 1 Petrus yang menjadi 
inspirasi Pesan Natal ini, ditulis untuk jemaat Kristiani di Asia Kecil yang sedang 
menghadapi penderitaan karena penganiayaan. Surat ini berisi nasihat tentang hidup 
praktis yang sesuai dengan iman Kristiani dan cara jemaat menghadapi cobaan dan 
penderitaan. Jemaat yang menerima Surat ini dinasehati untuk memiliki rasa 
persaudaraan yang tulus ikhlas di dalam Kristus. Mereka adalah sesama “Pendatang 
dan Perantau” di dunia ini (2 : 11). Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, 
mereka semestinya hidup seperti bersaudara kandung. Meski berada dalam berbagai 
cobaan, jemaat diyakinkan mengenai tujuan hidup yang agung, yaitu untuk terus 
menerus memurnikan iman mereka (1: 7) dan turut ambil bagian di dalam 



Penderitaan Kristus (4 : 13). Sebaliknya dengan memandang kepada Yesus sebagai 
batu penjuru, jemaat dihimbau untuk meninggalkan perilaku yang memecah belah 
hidup persaudaraan, seperti : kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan 
fitnah (2:1). Dalam keyakinan tersebut, pengikut Kristus memperoleh identitas baru 
sebagai umat milik Allah sendiri (2:9) dan dipanggil untuk memberitakan karyaNya 
melalui kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat serta dengan 
sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mengasihi satu sama lain (2 : 12,17). Natal 
2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih 
persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan belarasa. Yesus Kristus yang kita 
rayakan kelahiranNya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif 
untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan dan membawa damai sejahtera.  

Saudara-saudara terkasih, Siapakah saudara-saudari kita? Bagi mereka yang 
berada dalam kesulitan, saudara dan saudari adalah mereka yang memberikan 
pertolongan (bdk Lukas 10 : 36-37). Natal kali ini meminta kita yang digerakkan oleh 
Kasih Kristus untuk menjadi saudara dan saudari bagi mereka yang berada di dalam 
kesulitan. Orang Indonesia adalah orang yang memegang erat falsafah persaudaraan. 
Seperti jemaat yang menerima Surat 1 Petrus, kita dengan sesama warga bangsa mesti 
menghidupi persaudaraan yang melampaui ikatan darah atau identitas primordial 
lainnya dengan cara berbelarasa dengan saudara-saudara kita. Khususnya saudara-
saudara kita yang paling membutuhkan. Belarasa bukanlah sekedar perasaan, tetapi 
kompetensi etis yang bersumber pada iman dan berbuah pada tindakan, bahkan 
gerakan untuk membantu sesama secara nyata. Inspirasi iman itu kita temukan  dalam 
diri Yesus sendiri, Ia menjadi sama dengan kita (bdk Fil 2 : 7). HatiNya selalu tergerak 
oleh belaskasihan ketika Ia melihat orang-orang  yang menderita (Mrk 8 : 2), Ia 
menyatakan kepada para Murid “Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti 
Bapamu adalah murah hati” (Luk 6 : 36). Ia juga mengatakan : “Segala sesuatu yang 
kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah 
melakukannya untuk Aku (Mat 25 : 40). Sebagai Murid-murid Yesus, dalam hidup kita 
bersama, kita diundang untuk “menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga 
dalam Kristus Yesus (Fil 2 : 5) 

Pandemi Covid – 19 menyadarkan kita, bahwa semua adalah saudara dan 
saudari yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai Covid-
19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang 
Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita batinkan 
dan wujudkan. Sebagai saudara dan saudari kita diharapkan untuk saling 
menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk 
semangat belarasa. Semangat belarasa sebagai kompetensi etis yang bersumber pada 



iman Kristiani, akan memunculkan pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama 
sebagai saudara dan saudari. “Apa yang harus kita lakukan, supaya lingkungan hidup 
kita menjadi semakin manusiawi? Ketika jawaban terhadap pertanyaan itu kita 
temukan, melalui kontemplasi dan analisa sosial-diperlukan kompetensi etis yang 
kedua, yaitu kerjasama diantara kita. Dari dinamika ini akan muncul gerakan-gerakan 
baru yang kreatif untuk menanggapi tantangan yang disebabkan  oleh pandemi covid-
19 yang menyangkut berbagai segi hidup manusia.  
Dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan belarasa satu sama lain, kasih 
Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Mari kita mengambil waktu 
khusus untuk menjadi saudara-saudari bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan, 
karena apapun yang kita lakukan  bagi saudara-saudari kita, khususnya yang paling 
membutuhkan, kita melakukannya bagi Kristus (Mat 25 : 31-46). Selamat Natal. 
Tuhan memberkati.                  (Disadur dari Pesan Natal PGI/KWI 2021) 
 
9. Doa Syafaat : …………………… 
 
10. KJ. No. 119, 1 – 2   “Hai Dunia, Gembiralah” 

Mengumpulkan persembaham (Persembahan Natal Keluarga di bawa ke gereja 
pada Kebaktian Natal Tgl. 25 Desember 2021) 
1.  Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! 

Dihatimu terimalah! Bersama bersyukur, 
Bersama bersyukur, Bersama-sama bersyukur! 

2.  Hai dunia, elukanlah Rajamu, Penebus! 
Hai bumi, laut, gunung lembah, bersoraklah terus, 
Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus! 

 
11. Penutup bersama-sama mengucapkan doa Bapak Kami : 

P: Bapa kami yang ada di surga: Dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, 
jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini 
makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, 
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah 
membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang 
jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai 
selama-lamanva. Amin. 
S: (menyanyikan) Amin.. Amin.. Amin.. 

 
ACARA MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL ANGGOTA KELUARGA 


