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TATA IBADAH
MINGGU ADVEN I

Tema :
Kasih Karunia Allah Dalam Pelayanan Kasih
(2 Korintus 8 : 1 – 9)

Minggu, 29 November 2020

PERSIAPAN
 Doa para Pelayan betugas
UCAPAN SELAMAT DATANG

SAAT TEDUH

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus!
Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu
dan Selamat Beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun
saudara yang beribadah di rumah saat ini. Kami menyambut dengan penuh
pengharapan kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu Adven I
ini. Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan
syukur yang harum bagi Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman akan dilayani oleh :
1. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 09.00 WIB
2. Pdt. Ayu Indah Pattikawa pada pukul 17.00 WIB
UNGKAPAN SITUASI
P2 Jemaat, kita memasuki Tahun Liturgi baru dengan Lingkaran Natal; dimulai
dengan Minggu-Minggu Adven dan ditandai oleh penyalaan Lilin Adven.
Lilin Adven I adalah lilin Pengharapan; mengandung makna bahwa kita hidup
sampai saat ini adalah hidup dalam pengharapan yang bersumber pada
Yesus. Meskipun ada banyak hal yang kita harapkan belum terpenuhi, namun
kita tetap menanti dengan sabar. Oleh karena itu, kita siap menyongsong
kedatangan Yesus Kristus. Sebab Ia datang untuk memenuhi seluruh
pengharapan pribadi, usaha-kerja, keluarga dan persekutuan kita. Ia datang
untuk meyakinkan kita bahwa seluruh pengharapan yang kita letakkan dalam
iman kepada-Nya, bukanlah harapan palsu, melainkan pengharapan pasti
dan tidak mengecewakan.

(Sementara Lilin Adven I dinyalakan oleh seorang anak PELKAT GP,
jemaat menyanyi GB 127 : 1)
Jemaat GB 127 : 1 ”SATU LILIN KITA NYALAKAN” do = f
Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat
Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap!
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AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah
persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
Jemaat  GB 131 : 1, 3 “ADVENTUS MENGINGATKAN” do = f
1. Adventus mengingatkan kepada semesta,
Mesias akan datang bersiap segera:
Buka pintu hatimu supaya masuk Rajamu!
--- Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah ---

3. Yang buta dan tertawan, yang miskin hidupnya,
tersisih dan tertindas, yang s’lalu tertekan,
Penolongmu ’kan datang, mari bersukacitalah.
VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan
bumi.
J
1
. 7 . | 1 . ||
A
min.
NATS PEMBIMBING
Yohanes 15 : 11-12
PF “Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu
dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling
mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.”
SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus menyertai kamu.
J
Dan menyertaimu juga
Jemaat  KJ 87 : 1

“GAPURAMU LAPANGKANLAH” do = f

1. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia,
Sang Maharaja semesta dan Jurus’lamat dunia;
Sejahtera dibawa-Nya. Dengan meriah nyanyilah,
“Terpuji Penebus, Gembala yang kudus.”

--- duduk 
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DOA HARI INI
P2 Jemaat, mari berdoa :
Ya Bapa mahakasih, kami bersyukur atas semua kebaikan dan pertolongan
Tuhan di dalam kehidupan kami. Memulai akan kehidupan kami di adven I
ini, kami datang bersujud, sembah dan memuji nama-Mu. Hadirlah ya
Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini, dari awal sampai akhir dalam
penyertaan-Mu.
Ya Yesus terkasih, Engkau adalah harapan di tengah dunia kami yang
kacau ini. Semoga penantian ini mendorong kami untuk menjadi pribadi
yang lebih rendah hati dalam mendengarkan dan memusatkan perhatian
hanya kepada-Mu. Kami serahkan harapan kami kepada-Mu dengan
menyiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran-Mu pada hari natal
nanti. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat  GB 381 : 4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”
do = f
4. Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi,
ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus
di kemuliaan BapaMu!

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS (PF)
PEMBACAAN ALKITAB
--- berdiri 
PF Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab.
Maranatha!
Jemaat  GB 398a ”MARANATHA” do = es
Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha
P2 Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 8 : 1 - 9 yang mengatakan : . . . .
Demikian Pembacaan Alkitab.
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat

 GB 392b “Kepadamu Puji-Pujian”

do = bes
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
---- duduk 

KHOTBAH

---- saat teduh ----4-

JAWABAN UMAT
Jemaat  GB 69 : 1 “KUMULAI DARI DIRI SENDIRI” do = es
1. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.
Tekadku Tuhan, mengikutMu selama hidupku,
berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar.
Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.
PENGAKUAN IMAN
---- berdiri
PF Jemaat, untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut
masing-masing orang berkata : Aku percaya . . . . .
---- duduk 
DOA SYAFAAT
PF . . . . . . . . . (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b)
PENGUCAPAN SYUKUR
P3 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah Firman-Nya: “Maka hendaklah

sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar
kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada
keseimbangan. Seperti ada tertulis: "Orang yang mengumpulkan banyak,
tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan.”
(2 Korintus 8 : 14 – 15.)
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil)
--- Bagi Jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dimasukkan ke
dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke
Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer
ke rekening Gereja.
Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung
ke Rekening Panitia Renovasi. --Jemaat  KJ 433 : 1, 2 “AKU SUKA MEMBAGI” do = d
1. Aku suka membagi pada orang tak punya
agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
(Jemaat memberikan persembahan)
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2. Pun kepada Tuhanku, kuberi persembahan.
Tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan.
DOA PERSEMBAHAN
--- berdiri 
P3 Jemaat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa
syukur, mari berdoa :
Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin
keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah
memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan
kasih bagiMu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau
dengan penuh kasih. Dalam Nama Tuhan Yesus. Amin.

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P3)

--- duduk 

AMANAT PENGUTUSAN
--- berdiri 
PF Jemaat, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah lilin-lilin kecil
yang bisa menerangi banyak orang disekitar kehidupan kita.
Jemaat  KJ 256 : 1, 3 “KITA SATU DI DALAM TUHAN”
1. Kita satu di dalam Tuhan, satu G’reja yang esa.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s’muanya.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s’muanya.

do = d

3. Tuhan s’lalu memelihara s’luruh alam semesta,
Kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya.
Kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya.
BERKAT
PF Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatNya :
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya
dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu,
dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat  KJ 478a

“Amin”

do = d-e-f

--- Salam Persekutuan ---6-
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