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TATA IBADAH 

MINGGU ADVEN I 

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 Pertama. Kita memulai kembali tahun baru 

gerejawi dengan mengawalinya di minggu-minggu penantian ini.  

Dalam ibadah Minggu ini akan di layankan juga Peneguhan Sidi bagi 

kedua saudara kita Sdr. Guntur Mesak Mayor dan Sdri. Fena Fitria 

Wijayanti yang sebelumnya telah layankan dalam pengajaran katekisasi.  

Ibadah ini akan dilayani oleh Pdt. Ny.Vera T Kaya-Loupatty sebagai 

Pelayan Firman, beserta segenap pelayan yang bertugas.  

PENYALAAN LILIN ADVEN I  

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

sambil mengingat kata Alkitab, “Dan selanjutnya kata Yesaya: Taruk dari 

pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-

bangsa, dan kepada-Nyalah bangsabangsa akan menaruh harapan.” 

(Roma 15:12)  

(penyalaan lilin Adven I diiringi GB 127:1 “Satu Lilin Kita Nyalakan”)  

Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat.   

Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap!  

AJAKAN BERIBADAH  

P-2  Saudara-saudara mari berdiri kita datang menghadap Tuhan, yang 

kedatangan-Nya kita nantikan!  
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MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT KJ 76 “KAU YANG LAMA DINANTIKAN”  

Kau yang lama dinantikan, Jurus’lamat, datanglah,  

agar kami Kausucikan dari dosa dan cela!  

Umat-Mu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun!  

Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu.  

. . . . prosesi Alkitab …. 

Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,  

agar kami Kauajari kasih Kerajaan-Mu.  

Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah  

dan demi kurban darah-Mu, b’rilah damai yang baka!  

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  Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia 

demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih 

karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. (Yohanes 1:16-17)  

S A L A M  

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

Kudus menyertai kamu sekalian.” (2 Kor. 13: 13)  

U  Dan menyertaimu juga.  

NYANYIAN UMAT GB 244 “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK”  

Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.  

Bapa, ku bert’rima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.  

Kunaikkan syukurku buat hari yang Kaub’ri.  

Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.  

S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,  

besar setia-Mu di s’panjang hidupku.      

duduk  
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DOA HARI INI  

P2  Marilah berdoa: Allah yang setia, janji-Mu teguh turun-temurun. Baruilah 

kami dalam pengharapan, sehingga kami selalu berjaga-jaga dan waspada 

saat kami menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus, Hakim dan 

Juruselamat kami, yang hidup dan bertakhta bersama-Mu dalam kesatuan 

dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin  

NYANYIAN UMAT KJ 81 “O, DATANGLAH IMANUEL”  

O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel  

yang dalam berkeluh-kesah menantikan Penolongnya.  

Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!  

O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih  

dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya.  

Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!  

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

PEMBACAAN ALKITAB  

PF  Umat Tuhan, marilah berdiri jika memungkinkan, kita menyambut 

pembacaan Alkitab: Maranatha!  

U  GB 398a 

Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha.  

P-3  Bacaan Alkitab dari surat 2 Korintus 8:1-9 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 . . . . 
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PENEGUHAN SIDI 

PF  :  Jemaat, hari ini kita menyambut kedua saudara kita Sdr. Guntur Mesak 

Mayor dan Sdri. Fena Fitria Wijayanti kita yang telah meminta dan 

diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi 

gereja.  

  Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang 

telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman 

dan bertanggung-jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan 

gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang 

pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan 

berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja 

Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah 

berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang akan 

mengaku iman kepadaNya sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dengan 

pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka 

mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang tua yang 

diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum 

dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi 

milik Kristus dan anggota tubuh-Nya, yakni Jemaat. 

DOA PENGUATAN 

PF  : Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan peng-akuan dan 

janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa : 

  Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu kepada 

kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat 

apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan 

rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada 

putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati 

apa yang diartikan dengan Baptisan Kudus yang kami terima, baik 

sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji 

dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami 

sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada 

perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putera-

Mu, Yesus, telah mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus 

segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan 

Dia agar dosa kami, Engkau ampuni, dan hidup kami, Engkau baharui 

dalam Dia yang telah bangkit dari maut.  Kami mohon kepada-Mu, ya 
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Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-

anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah 

mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka 

mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita 

penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya 

diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus 

Kristus, Juruselamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, 

kekal selama-lamanya. Amin. 

PENGAKUAN DAN JANJI 

PF  :  Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi 

berdiri untuk mengaku iman dan janji-nya dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut : 

Pertama,  Apakah saudara percaya kepada Allah Tri Tunggal: Bapa, 

Pencipta langit, bumi dan segala isinya; Yesus Kristus. Tuhan dan 

Juruselamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara 

dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, Penolong dan Pemimpin 

Sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru 

sesuai kehendak Allah? 

Kedua,  Apakah saudara mengaku bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian 

Baru adalah Kitab Suci yang bertuliskan Firman Allah, yang 

menyampaikan Perjanjian Anugerah Allah kepada saudara serta 

menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun 

membaca dan merenungkannya siang dan malam? 

Ketiga,  Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai 

warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia 

berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang 

berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan 

segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia 

di dunia ini serta turut membangun Jemaat dalam kasih sesuai 

karunia yang saudara miliki? 

PF   :  Di hadapan Allah dan dengan disaksikan Jemaat-Nya, Apakah 

jawabmu?  Saudara Guntur Mesak Mayor dan Saudari Fena Fitria 

Wijayanti 

Yang disebut nama  : Ya, dengan segenap hatiku.  

PF   :  Tuhan mendengar dan menguatkan Saudara.   
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PENGAKUAN IMAN 

PF   :  Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman 

Rasuli agar menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara ini.  

   Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

   Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, …..        (duduk) 

NYANYIAN UMAT KJ. 305 : 1, 5 “KUMENGASIHI YESUS TUHANKU” 

 Ku mengasihi Yesus, Tuhanku,  'Ku mengasihi Yesus tak henti:  

 Penghibur kalau hatiku gelisah,  rela kupikul salib dan bebanNya  

 Yang melepaskan orang dari susah dan kulakukan titah & pesanNya; 

 Wahai jiwaku, puji Tuhanmu!.  jangan olehku Tuhanku sedih. 

  (PF turun dari mimbar) 

PENEGUHAN  

PF :  Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen Baptisan 

serta mendengar pengakuan dan janjimu maka kami meneguhkan 

saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai warga 

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang dewasa secara iman. 

  Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam Sakramen 

Perjamuan dan bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan 

Tubuh Kristus. 

PENUMPANGAN TANGAN 

-------- sidi baru berlutut/ jemaat berdiri --------- 

PF  :  Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu; lakukan 

tanggungjawabmu dan terimalah berkat Tuhan : 

  Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yang telah memanggil kamu dalam 

Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan 

melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu 

dengan kuasa Roh Kudus. 

Jemaat   :   1  .  7  . / 1   .// 

         A     -      min.      

(duduk)  

------- PF mengangkat berdiri warga sidi ------ 

-------- penyerahan Alkitab dan Surat Sidi --------- 
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PERKENALAN KEPADA JEMAAT  

PF : Jemaat sambutlah Saudara-saudara ini sebagai warga Sidi Gereja 

yang menjadi bagian integral dalam persekutuan dan 

pembangunan Tubuh Kristus. 

NYANYIAN UMAT GB 364 “SYUKUR KAMI UNGKAPKAN”  

Syukur kami ungkapkan, syukur pada-Mu, Bapa,  

syukur, telah Kaub’rikan Yesus, Putra-Mu.  

Syukur kami ungkapkan, syukur pada-Mu, Bapa,  

syukur, telah Kaub’rikan Yesus, Putra-Mu.  

Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah  

kini berkata: “Hidupku tenang.”  

Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah  

kini berkata: “Hidupku tenang.”  

(PF kembali ke mimbar) 

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, ...... 

diakhiri doksologi KJ 475 ) do=d  

Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan  

dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 

UNGKAPAN SYUKUR  

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

dengan memberikan persembahan. 2 Korintus 9:12 menyatakan: “Sebab 

pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan 

keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan 

syukur kepada Allah.” Tuhan memberkati persembahan kita semua.  
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NYANYIAN UMAT KJ 365b : 1,4,6 “TUHAN, AMBIL HIDUPKU”  

Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu,  

pun waktuku pakailah memuji-Mu s’lamanya.  

Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu,  

akal budi dan kerja, Tuhan pergunakanlah!  

. . . . umat memberi persembahan . . . .  

Limpah-ruah kasihku kuserahkan pada-Mu,  

diriku seutuhnya milik-Mu selamanya 

DOA SYUKUR  

P-4  Saudara-saudara disilakan berdiri, mari menyerahkan persembahan kita 

dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa: Ya Tuhan, Sumber kasih karunia, 

kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami 

ini. 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 Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, 

Juruselamat kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin  

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT  

AMANAT  

PF  Umat Allah mari berdiri, kembalilah dalam hidupMu, bukalah hatimu 

menyambut Juruslamat mengisi hidupmu  

NYANYIAN UMAT GB 284:1,2 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT” 

Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang.  

Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang!  

Refr. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu!  

Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat.  

Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh.  

Orang kan datang pabila engkau menjadi saksi teguh. Refr.  

 



10 

 

BERKAT  

PF  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan 

berkat-Nya: Kiranya Allah mencukupi yang engkau butuhkan, tanda 

bahwa Ia memelihara hidupmu. Kiranya Allah memampukan engkau 

untuk selalu berkarya melalui apa yang engkau kerjakan. Kiranya sinar 

mentari kehidupan menerobos jendela rumahmu, serta menghangatkan 

seisi keluargamu. Kiranya busur pelangi menangkap tetesan air hujan di 

atas rumahmu, yang akan menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu 

ada tangan para sahabat yang siap menggengam dan menopang setiap 

kesulitanmu. Kiranya orang-orang yang membencimu, kini sudi engkau 

rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu. Kiranya Allah, Sang Tritunggal 

Mahakudus: Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyempurnakan iman, 

pengharapan, dan cinta kasihmu, di tempat ini, atau di manapun kita 

berada, hari ini, esok, sampai kita bertemu kembali.  

U  KJ 478c)  

A – min, a – min, a – min. . . . .  

 

 

Prosesi Alkitab PF dan P1, UMAT BERSAAT TEDUH 
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