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TATA IBADAH 

MINGGU ADVEN II 

UCAPAN SELAMAT DATANG  

P-2  Selamat pagi bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang 

terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat beribadah 

Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur 

nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat 

bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki Minggu Adven 

Kedua. Dalam ibadah ini akan dilayankan Sakramen 

Perjamuan bagi warga sidi jemaat.Ibadah ini akan dilayani 

oleh Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

PENYALAAN LILIN ADVEN II  

P-2  Umat Tuhan, kita menyalakan Lilin Adven Kedua, yaitu lilin 

kasih, yang mengajak kita menanti kedatangan-Nya dengan 

penuh cinta dan kesetiaan. “Seperti ada tertulis dalam kitab 

nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang 

gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan 

bagi-Nya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit akan 

menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-

lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat 

keselamatan yang dari Tuhan.” (Lukas 3:4-6) 

(penyalaan lilin Adven)  

GB 127:1-2 “Satu Lilin Kita Nyalakan”  

Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat.   

Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap!  

Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih.  

Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri 

AJAKAN BERIBADAH  

P-2  Saudara-saudara mari berdiri. Marilah menghadap Tuhan, yang 

kedatangan-Nya kita nantikan! Kita bersorak-sorai memuliakan 

Dia dalam pujian, “Putri Sion, Nyanyilah!” 
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MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT KJ 91 “Putri Sion, Nyanyilah” 

Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!  

Mari sambut Rajamu. Raja Damai t’rimalah!  

Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!  

. . . . prosesi Alkitab oleh PF dan P-1 . . . .  

Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!  

Dirikanlah takhta-Mu mahatinggi, mulia.  

Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!  

V O T U M  

PF  “Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang 

menjadikan langit dan bumi.” (Mazmur 124: 8)  

U  1 . | 1 . || (do=g)  

A - min.  

NAS PEMBIMBING  

PF  Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan 

menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah 

melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-

Nya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang 

yang takut akan Dia. (Lukas 1:48b-50)  

S A L A M  

PF  “Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.” (2 Korintus 

13: 13)  

U  Dan menyertaimu juga.  

NYANYIAN UMAT KJ 87 “Gapuramu Lapangkanlah”  

Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia,  

Sang Maharaja semesta dan Jurus’lamat dunia,  

sejahtera dibawa-Nya. Dengan meriah nyanyilah,  

“Terpuji Penebus, Gembala yang kudus.”  
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Benar dan adil hukum-Nya, dan rahmat lambang 

kuasa-Nya!  

Mahkota-Nya kekal kudus, wahana-Nya lemah lembut.  

Berakhirlah keluh kesah. Dengan meriah soraklah,  

“Terpuji Penebus, Penolong yang kudus.”    

duduk  

DOA HARI INI  

P-2  Marilah berdoa: 

Allah yang Mahakuasa, Engkau telah menjadikan kami dan 

melayakkan kami untuk melayani-Mu. Kini, seluruh dunia 

mempersiapkan diri menantikan-Mu. Datanglah untuk 

menyelamatkan kami,  

Biarlah segala peperangan dan kekerasan berakhir, dan semua 

anak-anak-Mu hidup dalam kedamaian, menghormati satu 

dengan yang lain dalam kasih dan keadilan, di dalam Yesus 

Kristus, yang hidup dan bertakhta bersama-Mu dalam kesatuan 

dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.  

NYANYIAN UMAT KJ 57 “Yesus Lihat Umatmu”  

Yesus, lihat umatMu yang mendamba Kau berfirman, 

dan arahkan padaMu hati dan seluruh ind'ra, 

hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. 

Sinar mahamulia lahir dari Allah Bapa, 

buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran: 

biar doa dan nyanyian berkenan padaMu, Tuhan! 

PEMBERITAAN FIRMAN & SAKRAMEN 

PERJAMUAN 

DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

PF  Mari kita berdoa untuk merenungkan firman-Nya, “Ya Allah 

yang kami nanti-nantikan, keutuhan yang tak terbayangkan, 

keindahan yang tak tertahankan, gerakkanlah hati kami 

mencari Engkau pada setiap langkah kehidupan kami hingga 

kami dapat memandang kesempurnaan-Mu tanpa rasa takut 

dan menjadi tenang pada-Mu dalam Yesus Kristus. Amin.”  
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PEMBACAAN ALKITAB  

PF  Umat Tuhan, marilah berdiri jika memungkinkan, kita 

menyambut pembacaan Alkitab: Maranatha!  

U  (menyanyikan GB 398a) do=es Syair dan lagu: G. Soumokil 

2002  

Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha.  

P-3  Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya 40 : 1-11 yang menyatakan … 

Demikianlah pembacaan Alkitab.  

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah!  

U  GB 392b   

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan.  

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.    

duduk  

KHOTBAH : . . . .  

saat hening, umat bersaat teduh sejenak 

SAKRAMEN PERJAMUAN 

PENETAPAN SAKRAMEN PERJAMUAN  

PF  Umat Allah yang terkasih, dengarlah Penetapan Sakramen 

Perjamuan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11:23-26 yang 

menyatakan: “Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah 

aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam 

waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia 

mengucap syukur atasnya dan berkata: Inilah tubuh-Ku, yang 

diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan 

Aku! Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu 

berkata: Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan 

oleh darah-Ku; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku! 

Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu 

memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.”  
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PENJELASAN MENGENAI SAKRAMEN PERJAMUAN  

PF  Umat Tuhan, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur yang 

kita pakai untuk mengucap syukur ini, merupakan kesaksian 

tentang telah dipulihkan hubungan manusia dengan Allah yang 

terputus karena dosa, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui 

Sakramen Perjamuan ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan 

para murid pada Perjamuan Malam Terakhir akan berlangsung 

terus hingga penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, di mana 

kita duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya. Persekutuan 

dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui Sakramen 

Perjamuan ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali 

pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari 

kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. 

Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata 

dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juruselamat 

kita, Yesus Kristus. 

DOA SYUKUR AGUNG  

PF  Umat Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Tritunggal dalam 

Doa Syukur Agung: Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja 

semesta. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena 

Engkau membuat dan menjadikan kami kepunyaan-Mu. Engkau 

juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami 

beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk 

memaklumkan Kerajaan-Mu dan kebesaran kasih-Mu di dunia. 

Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang 

tertunduk, memulihkan hati yang hancur, menghibur yang 

berduka, membebaskan yang tertindas, menghentikan semua 

badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, 

bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-

nabi dan para rasul dan martir, serta seluruh gerejaMu di segala 

waktu dan tempat dan yang di surga, kami memuji dan 

memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada 

hentinya:  

U  Kudus, kudus, kuduslah Allah segala kuasa 

 Sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu 

 Terpujilah Engkau di surge 

 Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan 

 Terpujilah Engkau di sorga 
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PF  Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang 

paling utama, Anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan 

untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman 

dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak 

bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu 

mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan 

ini benar-benar menjadi anggota Tubuh Kristus di dunia yang 

saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta 

membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Seperti 

bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian 

dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan 

mengumpulkan kami umat-Mu dari Utara dan Selatan, dan dari 

Timur dan Barat, ke dalam Kerajaan Anak-Mu, Yesus Mesias, 

Tuhan dan Juruselamat dunia, yang telah mengajarkan kami 

berdoa:  

PF+U Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, …. 

Diakhiri doksologi KJ 475  

Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan  

dan kuasa dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.  

PENGAKUAN IMAN  

PF  Umat Allah disilakan berdiri jika memungkinkan. Di dalam 

kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-

sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan 

Pengakuan Iman Rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata:  

PF+U Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, ….      

duduk   

…. sementara umat bernyanyi, PF turun dari mimbar, 

Diaken dan Penatua membuka kain penutup meja perjamuan, 

setelahnya Diaken, PF, dan Penatua berdiri di sekitar meja … 

NYANYIAN UMAT GB 97  “Tuhan Yesus Mengundang Kita”  

Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu 

Turut dalam perjamuanNya, marilah, jangan berkeluh 

Reff Makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah 

Yesus 

  Citra Allah yang sejati ditinggikan hidup abadi 
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Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah! 

Dia jalan keselamatan; ingatlah dan percayalah     Reff 

PENGARAHAN HATI  

PF  Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, 

yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada 

roti dan anggur yang kelihatan saat ini; tetapi marilah kita 

menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat kita. Sakramen Perjamuan hanya 

dilayankan bagi saudara-saudara yang telah menjadi warga sidi 

gereja.  

UNDANGAN  

PF  Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita,  

U  sekarang dan selama-lamanya.  

PF  Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia!  

U  Terpujilah Allah! JAMUAN  

PF  (mengambil, memecah-mecah dan mengangkat roti) Roti yang 

dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.  

(mengambil dan mengangkat cawan) Anggur dalam cawan yang 

kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah 

Kristus.  

PF  Ambillah! . . . . umat mengambil roti dan anggur (atau 

penggantinya), sementara diiringi instrumentalia KK 242: 1 

(pianissimo)  

PF  Saudara-saudara, makanlah! Ingat dan percayalah bahwa tubuh 

Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk 

penebusan kita. . . . . (umat makan roti atau penggantinya 

bersama-sama)  

PF  Saudara-saudara, minumlah! Ingat dan percayalah bahwa darah 

Tuhan kita Yesus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. . 

. . . (umat minum anggur atau penggantinya bersama-sama)  

PF  Marilah mengucap syukur kepada Allah atas roti dan anggur 

yang telah kita terima dalam Sakramen Perjamuan ini, sambil 

silih berganti melantunkan Mazmur 103:1-4, “Pujilah TUHAN, 

hai jiwaku!  

U  Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku!  
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PF  Pujilah TUHAN, hai jiwaku,  

U  dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!  

PF  Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,  

U  yang menyembuhkan segala penyakitmu,  

PF  Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur,  

U  yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.”  

PF  Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.  

U  Amin. Syukur kepada Allah! . . . .  

… sementara umat bernyanyi, PF kembali ke mimbar, 

Diaken dan Penatua menutup meja perjamuan … 

JAWABAN UMAT 

NYANYIAN UMAT GB 130 “Soraklah, Hai Umat-Nya”  

Refr.  Soraklah, hai umat-Nya, mari sujud menyembah!  

Kristus Raja mulia, puji Dia s’lama-Nya.  

Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelataran-Nya.  

Persiapkan hati bagi-Nya, madah indah, hai nyanyikanlah!  

Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang! 

Refr.  

DOA SYAFAAT  

PF  Mari kita berdoa:  ……….  

PF  Kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan segala 

doa dan permohonan kami masing-masing sesuai dengan 

rahmatMu. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa:  

PF+U  Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, ….  

Diakhiri doksologi KJ 475 )  

Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan  

dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 
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PENGUCAPAN SYUKUR  

P-4  Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang 

Mahabaik dengan memberikan persembahan. Surat 2 Korintus 9: 

7, 8 menyatakan: “Hendaklah masing-masing memberikan 

menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena 

paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 

sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia 

kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam 

segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai 

kebajikan.” Tuhan memberkati.  

NYANYIAN UMAT GB 78:1-3 “Yesus Kristus, Sumber Hidup”  

Refr.  Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah!  

Dalam t’rang-Nya ada hidup, puji Dia s’lamanya!  

Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh,  

bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.  Refr.  

Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh,  

dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh.  Refr.   

. . .  umat memberi persembahan . . . 

Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya,  

sukacita dan sejaht’ra dalam Kristus s’lamanya.  Refr.  

DOA SYUKUR  

P-4  Saudara-saudara disilakan berdiri jika memungkinkan, mari 

menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita 

berdoa:  

Ya Tuhan, Sumber kasih karunia dan kebahagiaan, kami 

bersyukur atas segala berkat yang Kau curahkan di dalam hidup 

kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, ya Tuhan, agar 

dipakai untuk memuliakan-Mu melalui pelayanan gereja. 

Pakailah diri kami menjadi persembahan yang hidup dan 

senantiasa memuliakan Tuhan hari demi hari, sambil kami 

menantikan kedatangan PutraMu terkasih, Yesus Kristus, 

Juruselamat kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya:  Amin 
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PENGUTUSAN 

AMANAT PENGUTUSAN       (berdiri) 

PF  Kembalilah dalam kasih Tuhan, lakukanlah perintahNya dan 

jadilah berkat bagi sesame, sesuai kehendak Tuhan. 

NYANYIAN UMAT KJ 84:1,3 “Ya Yesus, Dikau Kurindukan”  

Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku,  

seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu.  

Bahagia, Terang sorgawi, Engkau Harapan dunia: terbitlah,  

Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah!  

Puaskanlah, ya Jurus’lamat, seluruh kerinduanku.  

Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagi-Mu,  

hendak pada-Mu kuabdikan perananku di dunia,  

cemas dan duka Kausingkirkan: ya Yesus, mari, masuklah!  

BERKAT  

PF  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

curahan berkat-Nya: “Semoga Allah, sumber pengharapan, 

memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera 

dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu 

berlimpah-limpah dalam pengharapan.”(Roma 15:13)  

U  menyanyikan GB. 402a  

Amin, Amin, Amin!  

. . . . Prosesi Alkitab PF dan P1 ….. 

 

UMAT BERSAAT TEDUH Kemudian, PF, P-1, P-2 menuju Pusat 

Liturgi dan memberikan salam kepada umat secara tradisional 
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