TATA IBADAH ADVEN I
MINGGU, 3 DESEMBER 2017
TEMA MASA RAYA NATAL :
“JAWABAN ALLAH ATAS PENANTIAN MANUSIA”
SUBTEMA ADVEN I :
“BERITA ADVEN DARI PAULUS”
(Pnt: Penatua; U: Umat; PL: Pelayan Liturgi; L: Lektor; PF: Pelayan Firman)

PERSIAPAN




Umat mempersiapkan diri secara pribadi.
Pelayan ibadah mempersiapkan diri di konsistori.
Pembacaan/Penayangan warta lisan oleh Penatua.

A. UMAT BERHIMPUN
AJAKAN BERIBADAH (berdiri)
Pnt : Minggu ini kita memasuki masa Adven, yang sekaligus
menjadi awal tahun liturgi yang baru. Bersama-sama kita
akan kembali merenungkan penghayatan kita kepada
Kristus melalui peristiwa kedatangan-Nya sebagai jawaban
Allah atas penantian manusia. Seperti yang diungkapkan
dalam kitab Mazmur 130:5-7 “Aku menanti-nantikan Tuhan,
jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada pengawal
mengharapkan pagi, lebih dari pada pengawal
mengharapkan pagi.” Kita pun mengharapkan kedatangan
Tuhan yang akan membawa damai sejahtera di bumi.
Marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan
memuji Tuhan!
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NYANYIAN UMAT
“TUHANKU SEG’RA KAN KEMBALI”
KJ 277:1&2

(Bait 1: PS/Prokantor, Bait 1&2 : Umat)

1. Tuhanku seg’ra ‘kan kembali ke dunia.
Tak satupun tahu akan waktu tibaNya:
di pagi cerlang pada saat buana
ditinggalkan sang malam pekat.
Refrein: ...
Masih lamakah, Tuhanku?
Umat-Mu berseru
menyanyikan Kristus datang.
Haleluya! Amin.
Haleluya! Amin.
2. Dan mungkin datang-Nya ‘kan di tengah hari
dan mungkin di saat menurun mentari,
di malam gelap, waktu orang tak nyana
Kristus datang ke dunia.
Ref: ...

VOTUM
PL : Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang
menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
selama-lamanya.
U : (menyanyikan) Amin, amin, amin!

SALAM
PL : Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama
Tuhan. Tuhan beserta Saudara!
U : Dan beserta saudara juga!
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KATA PEMBUKA (duduk)
PL : Kata Adven bagi sebagian kita dipahami sebagai masa
penantian. Sebuah penantian akan kehadiran juruselamat
dalam rupa bayi yang lahir di Betlehem. Akan tetapi, apakah
saudara tahu bahwa Adven juga berarti menantikan
kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Kedatangan akan
hari Tuhan yang memulihkan alam semesta.
Melalui tema kebaktian hari ini “Berita Adven dari Paulus”
kita diajak untuk lebih mengenal sikap menanti kedatangan
Kristus yang kedua kalinya. Tidak dengan ketakutan,
melainkan dengan persiapan yang sungguh. Karena
sesungguhnya kita semua diberikan karunia di dalam
menantikan kedatangan penyataan Tuhan kita Yesus
Kristus. Seperti yang tertulis di dalam I Korintus 1:7
“Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus
Kristus.”

NYANYIAN UMAT
“KUSONGSONG BAGAIMANA”
KJ 85:1&10

1. Kusongsong bagaimana,
ya Yesus, datang-Mu?
Engkau Terang buana,
Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri
Penyuluh jalanku,
supaya kuyakini
tujuan janji-Mu.

3

10. Yang datang menghakimi seisi dunia,
rahmani dan rahimi membela umat-Nya.
Ya datang, Matahari,
sinari umat-Mu;
Pada-Mu kami cari
bahagia penuh.

PENYALAAN LILIN ADVEN I
(Penyalaan lilin diiringi oleh nyanyian solo/kelompok/PS)
“SELURUH BUMI SEDANG MENANTIKAN”
Syair

: Alberto Taúle, diterjemahkan oleh: Fernando Simanjuntak.

Music : David M. Cherwien.

PERNYATAAN TOBAT
PL : Ya Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam menantikan
kedatangan-Mu di dunia ini, kami justru kurang waspada.
Kami lalai untuk menjaga kekudusan. Hati dan pikiran kami
sering dikotori dengan segala hawa nafsu yang akhirnya
terpancar melalui tindakan-tindakan yang menyakiti hatiMu. Berkali-kali kami mengaku dosa, tetapi kami tidak insaf.
Kembali lagi kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami ya
Tuhan, akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
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NYANYIAN UMAT
“DI MUKA TUHAN YESUS”
KJ 29:1-4

1. Di muka Tuhan Yesus
betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku
di muka Tuhan Yesus.
2. Di muka Tuhan Yesus
tersungkur kar’na dosaku,
kubuka kerinduanku
di muka Tuhan Yesus.
3. Di muka Tuhan Yesus
‘ku insaf akan salahku;
bertobat kini hatiku
di muka Tuhan Yesus.
4. Di muka Tuhan Yesus
kudapat kasih sayang-Nya;
hatiku pasrah berserah
di muka Tuhan Yesus.

TEKAD TOBAT (berdiri)
PL : Bagi kita yang telah mengaku dengan sungguh segala dosa
dan kesalahan, maka kita ungkapkan tekad tobat kita seperti
yang tertulis di Yesaya 60:19, “Bagimu matahari tidak lagi
menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi
memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN akan menjadi
penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi
keagunganmu.”
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NYANYIAN UMAT
“YESUS, TERANG-MU PELITA HATIKU”
PKJ 308

(Urutan: Instrumen – Solois/prokantor - Perempuan 2x – Laki-laki 2x - Instrumen)

Yesus, terang-Mu pelita hatiku.
Jangan keg’lapan menguasaiku.
Yesus, terang-Mu pelita hatiku.
Biar selalu kusambut cinta-Mu!

B. PELAYANAN FIRMAN
DOA PELAYANAN FIRMAN(duduk)
PEMBACAAN ALKITAB
A. Bacaan pertama
L1 : Pembacaan Yesaya 64:1-9
Demikianlah Sabda Tuhan!
U : Syukur kepada Allah
B. Tanggapan
Pnk :
Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan
Mazmur 80:2-8, 18-20 (hal. 11-12)
C. Bacaan kedua
L2 : Pembacaan I Korintus 1:3-9
Demikianlah Sabda Tuhan!
U : Syukur kepada Allah
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D. Injil
PF : Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 13:2437
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang mendengarkan Firman Allah dan yang
memeliharanya. Maranata!
U : (menyanyikan) Maranata, maranata, maranata!
SKETSA (OPTIONAL)

KOTBAH
“BERITA ADVEN DARI PAULUS”
SAAT HENING
PERSEMBAHAN PUJIAN
PENGAKUAN IMAN (berdiri)
Pnt.: Marilah dengan segenap umat Tuhan di seluruh dunia, kita
mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan
Pengakuan Iman Rasuli ...
U : Aku percaya…

DOA SYAFAAT (duduk)

C. PELAYANAN PERSEMBAHAN
NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita sekalian memberikan ungkapan syukur kita
melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Titus
2:12-14
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“Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan
keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil
dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan
penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan
kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus
Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk
membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan
bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin
berbuat baik.”

NYANYIAN UMAT
“BERSERAH KEPADA YESUS”
KJ 364:1-4

(Bait 1-3 – Instrumen – Bait 4)

1. Berserah kepada Yesus
tubuh, roh dan jiwaku;
kukasihi, kupercaya,
kuikuti Dia t’rus.
Refrein :
Aku berserah, aku berserah;
kepada-Mu, Jurus’lamat,
aku berserah!
2. Berserah kepada Yesus
di kaki-Nya ‘ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan;
Tuhan, t’rima anak-Mu!
Ref.: ...
3. Berserah kepada Yesus
aku jadi milik-Mu.
B’rilah Roh-Mu meyakinkan
bahwa Kau pun milikku!
Ref.: ...
8

4. Berserah kepada Yesus
kuberikan diriku.
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu,
ya, berkati anak-Mu!
Ref.: ...

DOA PERSEMBAHAN (berdiri)

D.PENGUTUSAN
NYANYIAN UMAT
“KABAR YANG INDAH BENAR”
KJ 271:1&3
(Bait 1 : Prokantor/PS, Bait 1&3 : Umat)

1. Kabar yang indah benar,
kidung besar menggegar,
sebda Raja-Mu dengar!
Yesus ‘kan datang seg’ra.
Refrein:
Datang seg’ra, datang seg’ra!
Mungkin malam saatnya,
pagi, siang, entah senja.
Datang seg’ra, datang seg’ra!
Hari gemilang berlimpah berkat:
Yesus ‘kan darang seg’ra!
3. Di hadapan-Nya kelak
duka nestapa lenyap,
kita sujud menyembah:
Yesus ‘kan datang segra! Ref.: ..
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PENGUTUSAN
PF
U
PF
U
PF
U

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
Jadilah saksi Kristus
Syukur kepada Allah
Terpujilah Tuhan
Kini dan selamanya

BERKAT
PF : TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau TUHAN
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia; TUHAN menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
U : (menyanyikan) Maranata (5X) Amin (3X)

SAAT HENING (duduk)
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