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Tata Ibadah Minggu Adven II  
08 Desember 2019 

HIDUP YANG MENGHASILKAN  

PERTOBATAN 

 
PERSIAPAN 

• Saat Teduh/Doa Pribadi 

• Pemandu Nyanyian Jemaat mengajak umat berlatih puji-pujian 

• Saat hening/instrumental 

• Warta Jemaat 
 
PANGGILAN BERIBADAH 
Pel Liturgi 1 : Jemaat kekasih TUHAN, kini kita telah memasuki Minggu Adven II, 

dalam penantian kita sebagai orang-orang percaya.  
Pohon Natal yang dipasang pada Minggu Adven kedua ini berwujud 
kerangka dengan daun dan hiasan terbatas, yang menunjukkan 
makna panggilan untuk memulai hidup dalam pertobatan demi 
menyongsong kedatangan kembali Kristus, Tuhan dan Juruselamat 
kita. 

------------------------------ instrumen KJ 81 ------------------------------------ 

PENYALAAN LILIN 
Pel Liturgi 2 : Dua Lilin yang berwarna ungu yang dinyalakan pada Hari Minggu 

Adven II, melambangkan pertobatan.  Warna ungu mengingatkan kita, 
bahwa Adven adalah masa di mana kita mempersiapkan jiwa kita 
untuk menerima Kristus pada Hari Natal. 
Umat Tuhan diundang berdiri dan menyanyikan KJ 81:1-3 “O 
Datanglah, Imanuel” (la=e 2/4 MM ± 72) 

O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel  

yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.  

Refr:  Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!  

O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih  
dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya.  

O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah;  
halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam.  
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VOTUM 

 

SALAM 

Pelayan : Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! 
Jemaat : Allah, sumber damai sejahtera, menyertaimu juga! (Jemaat duduk) 

INTROITUS 

Pelayan : Jemaat Tuhan terkasih, tema minggu Adven kedua ini adalah: ”Hidup 

yang menghasilkan pertobatan”. Sehubungan dengan itu, Yohanes 

Pembaptis dalam Injil Matius 3:8 mengingatkan kita demikian:  

P + Jem : “Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan”. 

Nyanyi : KJ 142:1-3 “Jurang Di Hati Lekas Timbuni” do=g 4/4 MM ± 74 

. 

 

Suara Yohanes pun berkumandang: “Orang berdosa bertobatlah! 
Kamu kubaptis di dalam Yordan, dosamu diampunilah!” 

Ingatlah, Yesus telah berfirman: “Air dan Rohlah yang kau perlu, 
agar kembali kau dilahirkan dan Allah menerimamu!” 

PENGAKUAN DOSA 

Pelayan : Ingatlah akan firman Tuhan, sebagaimana dituliskan oleh rasul Paulus 

dalam surat Kolose 3:5-10: 

Pel Liturgi 3  : Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, 

yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga 
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keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu 

mendatangkan murka Allah [atas orang-orang durhaka]. Dahulu kamu 

juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi 

sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, 

fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi 

kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia 

lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang 

terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang 

benar menurut gambar Khaliknya; 

Pelayan : Berdasarkan firman Tuhan ini, maka marilah kita mengaku dosa-dosa 

kita secara pribadi, mengungkapkan penyesalan serta memohon 

pengampunan kepada Tuhan. 

------------------------------------- saat teduh ------------------------------------ 

Nyanyi : PKJ 41:1-2  

 

 

BERITA ANUGERAH 

Pelayan :  Berbahagialah setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah 

dan mengharapkan kasih pengampunan-Nya, sebagaimana ditulis 

Rasul Paulus dalam Roma 5:8-9:  
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Jemaat : “Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena 

Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, 

karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan 

diselamatkan dari murka Allah.” 

Pelayan : Bersyukurlah atas pengampunan yang dari Tuhan, hiduplah baru 

sebagaimana   perintah-Nya. “Diberkatilah orang yang mengandalkan 

Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan“ (Yer. 17:7) 

Jemaat : Syukur kepada Allah! 

(Jemaat berdiri dan saling berjabatan tangan dengan mengucapkan: 

“Salam Damai”) 

Nyanyi : PKJ 200 “Ku Diubahnya” do=e 3/4 MM ± 100 

 
PS/VG 

PUJIAN MAZMUR 

Pemazmur : Dalam keadaan tetap berdiri, marilah kita memadahkan mazmur bagi 

Tuhan menurut Mazmur 72:1-11: (la=d 2/4 dan 2/2) 
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  (Awal Pemandu Nyanyian Jemaat menyanyikan Refrein, kemudian Refrein 

diulangi oleh Jemaat. Selanjutnya, bait-bait dinyanyikan oleh PNJ, sedangkan 

Refrein dinyanyikan oleh Jemaat) 

 (duduk) 

PS/VG 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Pelayan : (Menyampaikan doa Epiklese, umat menyambut dengan menyanyikan 
“Mari Masuk” do=f 6/8 )  
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Lektor : (Membaca Matius 3:1-12, diakhiri dengan berkata: “Demikian sabda 
Tuhan”) 

Pelayan : Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar Firman Allah dan 
yang memeliharanya, Maranatha!! 

Nyanyi : KJ 473a “Maranatha” do=g 3/4, 2/4 MM ± 68 

Pelayan : (Berkhotbah) 

PS/VG 

PENGAKUAN IMAN RASULI  

Pel Liturgi 4 :  Marilah bersama dengan gereja ekumenis, kita membarui iman 
percaya kita dengan mengucapkan Pengakuan Iman yang kita 

nyanyikan bersama menurut Nyanyian Rohani 77 dalam langgam KJ 
58 “Kupercaya Allah Bapa” (do=bes 4/4) 

 

‘Ku percaya Yesus Kristus, Ia Anak Tunggal-Nya. 
Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, 

Yesus mend’rita sengsara, mati, dan dikuburkan, 

bangkit, lalu naik ke surga, memegang Kerajaan. 

‘Ku percaya dan kumohon Roh Kudus kesungguhan, 
yang memb’ri pada gereja hidup dan persatuan. 

Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci; 

biar Gereja bersekutu dan percaya yang jernih. (umat duduk) 

PS/VG 

PERSEMBAHAN 
Pel Liturgi 5  : Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan 

berlandaskan pada firman-Nya, yang berkata: “Berilah kepada Tuhan 

kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke 

pelataran-Nya! Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan 
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berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap 

bumi!“  (1 Tawarikh 16:29) 

Marilah berdoa: ….. 

Nyanyi : PKJ 150 :1-5  “Ya Tuhan, Hanya Inilah”  do=c  6/8 

Ya Tuhan, hanya inilah yang patut kuberi pada-Mu;  
ungkapan syukur apalah, dibanding berkat karunia-Mu? 

Pemb’rian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya,  
tiliklah juga hatiku, saat kubawa persembahan. 

Semua harta kami pun bersumber hanya kepada-Mu,  

dengan bersuka bergemar kupersembahkan kepada-Mu. 

Kasih-Mu nyata s’lamanya sepanjang hidup di dunia.  
Di kala suka dan senang hanyalah Engkau jaminannya. 

Pujian dan hormat t’rimalah, ya Tuhan, sumber s’gala berkat;  
di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepada-Mu.  

DOA SYAFAAT 
Pelayan :  (berdoa) 

PENGUTUSAN 
Pelayan : Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya 

kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan 
menentang orang-orang yang berbuat jahat." (I Petrus 3:12) 

Karena itu,  

Nyanyi : PKJ 239:1-2 “Perubahan Besar” do=a 4/4 (berdiri) 
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BERKAT 
Pelayan : Jalanilah kehidupanmu dalam penantian kedatangan-Nya kembali 

dengan pertobatan dan terimalah tuntunan berkat-Nya:  

“Anugerah kekuatan dan perlindungan dari Allah Bapa, di dalam 

damai Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus 
memampukan saudara untuk terus setia menantikan Tuhan dengan 

pertobatan, hari ini sampai Tuhan datang kembali“, Amin. 

Nyanyi : “Maranatha”  

 

• duduk dan bersaat teduh 

• berdiri dan nyanyi PKJ 239:3, sambil bersalaman 

 

 


