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Salam kasih dalam Yesus Kristus,
Kami berharap dapat menjumpai Bapak/Ibu dalam keadaan damai sejahtera.
Sehubungan dengan masa adven yang perayaannya jatuh pada hari Minggu, 28 November
2021, maka kami mengirimkan bahan pelayanan untuk digunakan dalam pelayanan jemaat.
Bahan-bahan dimaksud terdiri atas tata cara pengaturan lilin adven, liturgi dan bahan
khotbah.
Kami tetap berharap agar proses pelayanan tetap memperhatikan kondisi penyebaran
Covid-19 di wilayah kita masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama kami syukuri dengan
doa dan ucapan limpah terima kasih.
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Lampiran :
TATACARA PENGATURAN LILIN ADVEN & NATAL
1. Banyak gereja oikumenis menempatkan sebuah rangkaian daun cemara Adven pada Ibadah Minggu-minggu Adven.
Karangan daun cemara itu terdiri atas empat batang lilin (tiga ungu dan satu berwarna merah jambu) yang ditata di
sebuah lingkaran yang berwarna hijau yang melambangkan kehidupan yang kekal.
2. Pengaturan Lilin Adven dinyalakan sebagai berikut:
 Minggu I: sebatang lilin ungu, sebagai lambang pertobatan. Warna ungu mengingatkan kita bahwa Adven adalah
masa di mana kita mempersiapkan jiwa kita untuk menerima Kristus pada Hari Natal.
 Minggu II: dua batang lilin ungu.
 Minggu III (Gaudete): dua batang lilin ungu dan satu lilin merah jambu. Lilin merah muda dinyalakan pada Minggu
Adven III yang disebut Minggu “Gaudete”. “Gaudete” adalah bahasa Latin yang berarti “sukacita”, melambangkan
adanya sukacita di tengah masa pertobatan karena sukacita Natal hampir tiba.
 Minggu IV: tiga batang lilin ungu dan satu lilin merah jambu. Artinya, melambangka sukacita yang besar menuju Hari
Natal (yang dilambangkan dengan warna putih). Di minggu Adben ini kita siapkan seluruh hidup kita dalam
pertobatan untuk merayakan kelahiran Kristus.



 Malam Natal: keempat lilin dan satu lilin natal berwarna putih di tengah rangkaian lilin adven. Sebatang lilin putih
dinyalakan di tengah lingkaran. Ini adalah Lilin Kristus (lilin natal), yang melambangkan kelahiran Kristus. Lilin ini
dinyalakan pada Malam Natal atau pada hari Natal itu sendiri.
 Hari Raya Natal: semua lilin dinyalakan.
 Lingkaran Adven atau Korona Adven adalah sebuah lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara dan
diatasnya dipasang lilin. Korona Adven memiliki makna:
 Lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan akhir. Lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi tanpa
awal dan akhir
 Lingkaran Adven terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang segar, sebab Kristus datang memberi hidup baru
melelui karya penebusan di kayu salib, mati dan bangkit.
 Lingkaran Adven, jangan menganggapnya sebagai hiasan yang indah saja. Ingatlah akan semua makna yang
dilambangkannya, karena Lingkaran Adven hendak mengingatkan kita akan perlunya persiapan jiwa
sehingga kita dapat sepenuhnya ambil bagian dalam sukacita besar Kelahiran Kristus, Putera Allah, yang
telah memberikan Diri-Nya bagi kita agar kita beroleh hidup yang kekal.
Catatan:
Bila kondisi tidak memungkinkan untuk menyediakan lilin-lilin yang berwarna di atas, maka bisa digunakan lilin putih
yang biasa. Tetapi kalau dapat dengan rangkaian seperti yang diuraikan di atas.
3. Lambang Minggu Adven adalah jangkar.
Salib-jangkar ini digunakan oleh orang Kristen mula-mula yang tinggal di
katakombe-katakombe. Lambang ini adalah warisan bangsa Mesir Kuno, namun
kemudian menjadi lambang universal yang menunjuk pada penderitaan Kristus.
Salib-jangkar melambangkan pengharapan umat percaya di dalam masa
penantian kedatangan Kristus yang kedua.

4. Lambang Natal adalah palungan dan pelangi.
Pelangi merupakan simbol kesetiaan dan cinta kasih Allah kepada dunia; Allah
tidak akan menghancurkan bumi lagi (ingat air bah pada jaman Nuh). Pelangi
juga mengingatkan kita tentang kesungguhan Allah untuk memenuhi janji-Nya.
Palungan memberi arti lawatan Allah kepada manusia yang nyata dalam diri
Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus sebagai Juruselamat manusia. Pelangi dan
palungan mengungkapkan kasih dan kesetiaan Allah terhadap dunia.
5. Warna liturgi untuk Adven: ungu muda.
6. Warna liturgi untuk Perjamuan Tutup Tahun: hitam-putih.
7. Warna liturgi untuk Natal: putih.
Seringkali sebatang lilin putih dinyalakan di tengah lingkaran. Ini adalah Lilin Kristus (lilin natal), yang melambangkan kelahiran
Kristus. Lilin ini dinyalakan pada Malam Natal atau pada hari Natal.
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TATA IBADAH MINGGU ADVEN I
Minggu, 28 november 2021
Matius 25:1-13
“ BIJAKSANA MENANTI KEDATANGAN TUHAN”
Penjelasan
Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh
sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai
masker dan face shield.
Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu-lagu lain yang sesuai dengan
teologi dan pengajaran GMIT.
Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat.
Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan
baik.
Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi, paling banyak dua, dan pada saat bernyanyi wajib menggunakan
masker.

PERSIAPAN
Saat Teduh diiringi instrumen KJ 84 “Ya Yesus Dikau Kurindukan”
PANGGILAN BERIBADAH
Lilin Adven I dinyalakan diiringi instrumen KJ 84 “Ya Yesus Dikau Kurindukan”
Suara 1

Suara 2

Penatua

: Hari ini, lilin ungu kita nyalakan, melambangkan pertobatan. Lilin ungu yang menyala pada hari
minggu Adven I dan II mengingatkan kita bahwa Adven adalah masa di mana kita mempersiapkan
hidup menerima Kristus pada Hari Natal. Mari kita periksa batin kita, buanglah permusuhan dan
dendam, kemabukan dan iri hati, kekerasan dan keserakahan, kedengkian dan tipu muslihat.
: Hari ini kita memasuki Minggu Adven pertama. Mari memasuki masa Adven dengan hati yang
tulus, penuh harapan dan berhikmat seperti gadis-gadis bijaksana yang terus menyalakan pelita
dan menyediakan minyak dalam buli-buli. Janganlah kita berlaku seperti gadis-gadis bodoh yang
tidak bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus.
: Mari kita berdiri dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan.Menyanyikan KJ 84:1 “Ya
Yesus, Diakau Kurindukan”
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VOTUM

SALAM
Pelayan

: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari
Roh Kudus menyertai kamu.
Jemaat
: Dan menyertaimu juga
(duduk)
NAS PEMBIMBING
Pelayan
: Nas yang membimbing kita terambil dari Matius 25: 6 “Waktu tengah malam terdengarlah

suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia!
Nyanyian

: KJ No. 85: 1 “Ku Songsong Bagaimana”

PENGAKUAN DOSA (Instrumen “Mari Masuk)
Pelayan
: Hari ini kita memasuki minggu Adven pertama. Kita merayakan kedatangan Juruselamat di
dunia yang melepaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Kita siapkan batin juga untuk
kedatangannya kembali. Ada pengharapan dalam kepastian iman, bahwa kehadiran-Nya
membawa damai dan ketenangan batin bagi yang percaya. Namun kadang rasa damai itu hilang
oleh dosa dan berbagai goncangan yang melanda hidup ini. Pelita kita hampir padam, minyak kita
hampir habis. Kita menanti dalam kekecewaan dan kesedihan oleh berbagai pengalaman hidup
yang pahit. Karena itu, dalam saat teduh, mari merendahkan diri kita dan mengaku dosa di
hadapan Tuhan:
Pel + Jemaat : Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadiratMu, seringkali hati kami tidak peka mendengar
suaraMu. Kami mengikuti kemauan kami sendiri. Kami tidak bertobat dari dosa yang
menghancurkan relasi spiritualitas kami dengan Engkau. Kami sering dilemahkan oleh goncangan
dunia ini. Kamipun sering mengabaikan hal-hal yang baik dan benar, kami tidak bijaksana dalam
menanti kedatanganMu. Berikanlah Roh KudusMu agar menuntun dalam penantian ini. Ampuni
dan kasihinilah kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami, Amin.
BERITA ANUGERAH
Pelayan
: Dengarlah suara Allah, hai kamu semua yang telah berbuat dosa dan melanggar firman-Nya :
“Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; walaupun berwarna
merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan
mau mendengar, maka akan memakan hasil baik dari negeri itu” (Yes 1:18-19). Demikianlah
berita anugerah Allah.
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Nyanyian: KJ. 76 : 1 ‘Kau Yang lama Dinantikan’ do=g 3 ketuk

PUJIAN MAZMUR
Pelayan
:Membaca secara berbalasan Mazmur 119:25-32
Nyanyian
: KJ No. 82 : 1

PEMBERITAAN FIRMAN
Pelayan
: (berdoa dan membaca Alkitab). Dasar kotbah minggu ini diambil dari Matius 25:1-13
firman Tuhan berbunyi demikian:...........diakhiri dengan: “Demikianlah Firman Tuhan”
Pelayan
: “Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman Allah dan yang memelihara dalam
hidupnya.” Maranatha”
Nyanyian
: KJ. 473a “ Maranatha... Maranatha... Maranatha”
Pelayan
:Khotbah dengan tema: “BIJAKSANA MENANTI KEDATANGAN TUHAN”
PENGAKUAN IMAN (berdiri)
Pelayan
: Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita
menyatakan pengakuan kita berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli. Baiklah masing-masing kita
berkata:
P+J
: Aku percaya kepada Allah …..
Nyanyian
: KJ. 79:1 Mahaterpuji Allahku” do:f 1 Ketuk

PERSEMBAHAN (masing-masing membawa ke kotak yang disediakan)
Presb.
: Jemaat Tuhan, sepanjang hari Tuhan telah merahmati kita dengan kebajikan-Nya. Ia memberi
kekuatan supaya kita bekerja. Dia memelihara hidup kita dengan berkat sepanjang hidup kita.
Karena itu marilah kita membawa pemberian dengan sukarela, jangan dengan duka atau paksa,
sambil mengucapkan syukur oleh Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah, Bapa kita. Mari
kita berdoa: ......
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Nyanyian

: KJ No.81:1,2,4

DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN DAN BERKAT
Pelayan
: Marilah kita berjaga-jaga supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus.
Jemaat
: Kiranyaa seluruhnya hidup kita merupakan suatu persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus.
Pelayan
: Ingatlah sabda Tuhan Yesus: “Berjaga-jagalah sebab kamu tidak mengetahui hari dan jam
kedatangan-Ku“.
Jemaat
: Sewaktu-waktu Tuhan Yesus dapat datang, marilah kita berjaga-jaga.
Pelayan
: Waktu persiapan kita amat pendek sebab kehidupan manusia laksana bunga nan fana, laksana
awan yang berlalu dengan cepat.
Jemaat
: Marilah kita siap sedia dan waspada sebab kedatangan Tuhan semakin dekat.
Nyanyian

: Kj. 84;2-3, Ya Yesus Diakau Kurindukan” do:d 3 ketuk

Pelayan

: Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan:
“Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai
saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya”.
:
KJ 478c “Amin, Amin, Amin” do=f 4 ketuk

Nyanyian
SAAT TEDUH

SELAMAT MEMASUKI MASA RAYA MINGGU ADVEN I 2021
TUHAN YESUS MEMBERKATI
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TATA IBADAH MINGGU ADVEN II
“Menyambut Kedatangan Kristus” (Markus 1:1-8)

Minggu, 5 Desember 2021
Penjelasan

Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh
sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai
masker dan face shield.
Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu-lagu lain yang sesuai dengan
teologi dan pengajaran GMIT.
Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat.
Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan
baik.
Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi, paling banyak dua, dan pada saat bernyanyi wajib menggunakan
masker.

Persiapan
Saat teduh.............................
PANGGILAN BERIBADAH
Penatua 1 : (Menyalakan lilin Advent II)
Jemaat Adventus yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam kebaktian Perayaan Minggu Advent
kedua. Dua lilin ungu kita nyalakan hari ini sebagai lambang pertobatan. Warna ungu mengingatkan
kita bahwa adven adalah masa kita mempersiapkan hidup kita merayakan kelahiran Kristus pada hari
Natal. Mari melihat kepada Yesus Kristus sebagai yang utama dalam hidup ini. Janganlah menodai
perayaan Adven dan Natal kita dengan hal-hal yang sia-sia. Biarlah Roh Allah memimpin kita dengan
hikmatNya untuk hidup dalam pertobatan sejati.
Penatua 2 : Kita melanjutkan perjalanan iman mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan memperbaharui
hidup, bertobat. Bertobat bukan sekedar angan-angan atau gagasan dan keinginan, tetapi mesti
berbuah nyata dalam hidup. Kita diingatkan dan diajak untuk menghasilkan buah-buah pertobatan.
Marilah kita mempersiapkan hati masuk dalam kebaktian saat ini di bawah tema “Menyambut
Kedatangan Kristus”. Mari berdiri dan menyembah Tuhan dengan melagukan:
Nyanyian : KJ. No. 83 : 1 dan 5 “Terbitlah Bintang Timur”

VOTUM SALAM
Pelayan :Pertolongan kita, ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Tuhan
menyertai saudara sekalian.
Jemaat : Dan menyertaimu juga. (duduk)
INTROITUS
Pelayan : Sabda Tuhan yang membimbing dalam Kebaktian minggu Adven ke II terambil dalam kitab Injil
Markus 1:2-3
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Nyanyian: KJ. NO 87:1 “GapuraMu Lapangkanlah”

Pengakuan Dosa
Pelayan : Jemaat Tuhan sekalian, Dalam keterpurukan dan keberadaan diri kita yang penuh dosa dan
kecemaran, marilah kita datang menghampiri takta kekudusan Tuhan dan memohon
pengampunanNya untuk setiap pelanggaran kita. Marilah merendahkan diri dan mengaku segala
pelanggaran kita. Mari berdoa …..
Berita Anugerah
Pelayan : Jemaat yang Tuhan kasihi, jika demikian pengakuan kita kepada Allah, maka dengarlah berita
anugerahNya: “Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup, kembalilah kepada-Ku sebab Aku telah menebus engkau
(Yesaya 44:22)”
Nyanyian : KJ. NO. 85 : 8 “Kendati Hutang Dosa”

PUJI-PUJIAN : Membaca secara berbalasan Mazmur 85: 2-14
Nyanyian : PKJ.No. 212 “Ya Allah KasihMu Besar”
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(berdiri)

PEMBERITAAN FIRMAN
Penatua
: (berdoa dan membaca Alkitab) Dasar kotbah minggu ini diambil dari Markus 1:1-8. Firman
Tuhan berbunyi demikian:...........diakhiri dengan, “demikianlah Firman Tuhan”
Pelayan
: “Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman Allah dan yang memelihara dalam
hidupnya.” Maranatha”
Nyanyian
: KJ. 473a “ Maranatha... Maranatha... Maranatha”
Pelayan
:Khotbah dengan tema: “Menyambut Kedatangan Kristus”
PENGAKUAN IMAN (berdiri)

Pelayan
P+J

: Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu,
marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli. Baiklah
masing-masing kita berkata:
:Aku percaya kepada Allah …..

Nyanyian : KJ. No. 274:1 “Bila Nanti Yesus Datang”

(Duduk)
PERSEMBAHAN
Diaken : Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik dan menyatakan
syukur kepada Dias umber segala berkat sambil mengingata akan FirmanNya: “Berilah kepada Tuhan
kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-NYa. (Mzm 96:8) Marilah
kita Berdoa…..
Nyanyian : KJ. NO. 292: 1-2 “Tabuh Gendang”

2. Israel pun atas berkatNya riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya dan kepadaNya bersyukur:
“Tuhanlah baik, kasihNya ajaib kekal selamanya; terpuji namaNya!”
DOA SYAFAAT
WARTA JEMAAT
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PENGUTUSAN (Jemaat berdiri)
Pelayan :Jemaat Tuhan yang terkasih, terpujilah Tuhan Allah Kita, sebab Ia melawat dan membawa kelepasan
bagi umatNya.
Jemaat : Ia menumbuhkan sebuah tanduk dari keturunan Daud bagi keselamatan umatNya.
Pelayan : Untuk melepaskan kita dari tangan musuh agar kita dapat terus beribadah kepadaNya tanpa rasa takut,
dalam kekudusan dan kebenaran di hadapanNya.
Jemaat : Dengan hikmatMu kami mau terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran serta menjadikan Kristus
sebagai yang utama sampai Tuhan datang kembali.
Jemaat : KJ. NO. 81 : 1-2 “O’ Datanglah Imanuel”
1. O, datanglah, Imanuel, tebus umatMu Israel
Yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.
Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
2. O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih
Dan umatMu lepaskanlah dari lembah sengsaranya.
Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
BERKAT
Pelayan: Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan:
“Anugerah Tuhan kita
Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari dari sekarang
sampai selama-lamanya”. Amin
Jemaat : (Menyanyikan) PKJ. No. 292 “Amin, Amin, Amin”
……………………….. saat teduh …………………………..
Jemaat : Doa Pribadi
SELAMAT MEMASUKI MASA RAYA MINGGU ADVEN II 2021
TUHAN YESUS MEMBERKATI

9

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
GBM GPI dan Anggota PGI
Minggu, 12 Desember 2021
TATA IBADAH ADVEN III

LUKAS 1:26-38
”BAGI ALLAH TIDAK ADA YANG MUSTAHIL”

Penjelasan

Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh
sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai
masker dan face shield.
Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu-lagu lain yang sesuai dengan
teologi dan pengajaran GMIT.
Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat.
Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan
baik.
Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi, paling banyak dua, dan pada saat bernyanyi wajib menggunakan
masker.

PERSIAPAN
PANGGILAN BERIBADAH
Penatua 1 Perayaan Advent mengingatkan kita tentang tindakan Allah membangun perdamaian

dengan manusia berdosa. Ketika Yesus lahir, Allah menyambut kita menjadi umat
yang layak di hadapan-Nya. Ia menyatukan pihak-pihak yang tercerai-berai oleh
karena keegoisan, kebencian dan pementingan diri. Sebagai ganti marah dan benci,
kedatangan Kristus mendamaikan dan mempersatukan.
Penatua 2 : Hari ini di Advent Ketiga, kita menyalakan dua lilin ungu dan satu lilin merah jambu. Di Advent ketiga ini dengan
umat percaya di seluruh dunia, kita nyalakan lilin sukacita, menyiapkan hidup kita menyambut kegembiraan Natal.
Lilin merah jambu adalah tanda sukacita hidup yang telah didamaikan di dalam Kristus.

Jemaat

Kami menjemput jemaat berdiri dan menyanyi dengan penuh sukacita:
: DSL. No.188:1,3 ”BERSIAPLAH NANTI KEDATANGAN TUHAN“
1.

Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu
Sedia nanti datangNya dan nikmatNya penuh
Kudus dan adil adanya setia tulus dan teguh
Dan Ia akan datanglah selaku sultan-Mu
Refrein:
Hendaklah engkau jaga-jagalah,
sedia lampu dengan minyaknya
Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap
Mempelai laki-laki datanglah.
3.

Berjagalah berdoalah, bernanti Tuhanmu
Baik tilik tanda waktunya bernanti pri teguh.
Ketikanya tak orang tahu, melainkan Bapa sajalah.
Dan memang tidak lagi jauh berjaga-jagalah.

Refrein

VOTUM DAN SALAM
Pelayan
:
Pertolongan kita, ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Tuhan
menyertai saudara sekalian.
Jemaat
: Dan menyertaimu juga.
(Duduk)

NATS PEMBIMBING
Pelayan
: Kejadian 18:14 “Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untukTUHAN? Pada waktu yang telah
ditetapkan itu, tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara
mempunyai seorang anak laki-laki.”
Menyanyikan NKB 34:2 “Setiamu, Tuhanku, Tiada Bertara”
Jemaat
: NKB 34:2 “Setiamu, Tuhanku, Tiada Bertara”
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PENGAKUAN DOSA
Pelayan
: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kesadaran diri di hadapan Tuhan kita mengaku dosa-dosa
kita kepada Tuhan. Mari berdoa: ……
Suara 1
: (suara laki-laki setengah teriak dari arah kiri mimbar)
TUHAN, Engkau menciptakan kami seturut gambar-Mu. Kami ciptaan-Mu yang mulia. Kami bahkan
kami Kau layakkan sebagai kawan sekerjaMu. Tapi kami sungguh rapuh. Kami lalai dalam
melaksanakan kepercayaanMu yang agung. Engkau memilih kami untuk maksud kebaikanMu, namun
seringkali kami memilih hidup sesuai kehendak kami sendiri. Karena itu, kami mohon……
Pelayan
: Ampunilah dosa-dosa kami umat-Mu Ya TUHAN!
Suara 2
: (suara perempuan setengah meratap dari arah kanan mimbar)

Ya Tuhan, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan, agar hidup dengan penuh kedamaian, saling
menguatkan, memelihara keindahan dunia ciptaan Sang Khalik. Namun keindahan ciptaan Tuhan hancur
berkeping-keping ketika ambisi menguasai kami. Kedamaian antar manusia menjadi rapuh ketika manusia lebih
senang membangun tembok, menciptakan senjata. Semuanya itu menjadi penyebab keterpisahan, pertikaian,
pembunuhan dan peperangan dan hilangnya damai sejahtera dalam dunia milik-Mu. Di hadapan-Mu kami
mohon……………

Pelayan

:

Dengarlah teriak minta tolong kami ya TUHAN. Ampunilah segala dosa kami. Pulihkanlah damai
sejahtera dan sukacita yang dating dariMu saja, Amin.

BERITA ANUGERAH
Pelayan
: 1 YOHANES 1:9 “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan”.
Jemaat
: Menyanyikan “Kasih Dari Sorga”
Kasih dari surga memenuhi tempat ini
Mengalir kasih dari tempat tinggi
Kasih dari Bapa surgawi
Mengalir kasih dari tahta Allah, Bapa
Kasih dari Yesus Mengalir di hatiku
Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir
Membuat damai di hidupku
Mengalir memenuhi hidupku
PUJI-PUJIAN (MAZMUR 89:2-5, 20-27)
Jemaat

:

(berdiri)

Menyanyikan NKB 3:1
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PEMBERITAAN FIRMAN (LUKAS 1:26-38)
Penatua : Berdoa dan membaca Alkitab
Pelayan
: Yang berbahagia adalah kita yang mendengar Firman Tuhan dan yang memeliharanya setiap

hari, Maranatha!
Pelayan
: Kotbah :” BAGI ALLAH TIDAK ADA YANG MUSTAHIL”
PENGAKUAN IMAN RASULI
Pelayan
: Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita
menyatakan pengakuan kita berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli. Baiklah masing-masing kita
berkata:
Jemaat
: Menyanyikan NKB 120:1 “Tiada Lain Landasanku”
Tiada lain landasanku, hanyalah pada darahMu;
tiada lain harapanku, ‘ku bersandarkan namaMu.
Refrein:
Kristuslah Batu Karangku, di atas Dia ‘ku teguh;
landasan lain hancur luluh.

PERSEMBAHAN SYUKUR
Diaken
: Anugerah Allah sungguh sempurna dalam kehidupan kita orang beriman. Menghitung segala berkatNya mengajari kita tentang bagaimana kita bersyukur untuk segala berkat-Nya. Sungguh besar kasihNya yang kita rasakan. Bahkan kemegahan takhta-Nya rela Ia tinggalkan untuk menjangkau kita
manusia dan dunia ciptaan-Nya yang tercela. Marilah kita syukuri segala kebaikan-Nya dengan terus
mendukung pelayanan-Nya melalui gereja-Nya dengan segala yang telah kita siapkan untuk menjadi
persembahan bagiNya.
Mari berdoa….
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Jemaat

:

Menyanyikan PKJ 60:1-dst ”Hai Umat Manusia”

DOA SYAFAAT
WARTA JEMAAT
PENGUTUSAN DAN BERKAT
(Berdiri)
Pelayan
:
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Walau
hidup kita penuh dengan ancaman dan pergumulan, namun Ia memberikan kekuatan kepada kita
untuk berlaku setia. Dia akan terus menyertai kita dengan sukacita dan damaiNya.
Jemaat
: Syukur kepada Allah
Nyanyian : Menyanyikan KJ 81:2 “O, Datanglah, Imanuel”

Pelayan

:

Jemaat

:

PENUTUP
Jemaat
:

Pulanglah dalam pengharapan pada Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati dan membarui
iman dan hidupmu: “Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan menyinari
engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.”
PKJ 293
Amin, amin, amin.

Menyanyikan “Maranatha, Tuhanmu Datanglah”
1. Maranatha, marantha, Tuhanku datanglah
Sediakan, sediakan, sediakanlah pelitamu
Refrein :
Maranatha (maranatha) Tuhan datang (atas awan)
Bangunlah seg’ra bersiap dirimu
Tuhan mau datanglah.
“SOLIDEO GLORIA”
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TATA IBADAH MINGGU ADVEN IV
Minggu, 19 Desember 2021

“Membangun Persaudaraan Menyambut Natal”
Penjelasan

Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh
sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai
masker dan face shield.
Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu-lagu lain yang sesuai dengan
teologi dan pengajaran GMIT.
Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat.
Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan
baik.
Solo, duet, trio, kuartet, VG, PS dibatasi, paling banyak dua, dan pada saat bernyanyi wajib menggunakan
masker.

PERSIAPAN
Saat teduh.............................
PANGGILAN BERIBADAH
(Lilin Adven dinyalakan)
Suara 1 : Adven mengingatkan kita bahwa Natal akan kita rayakan bersama keluarga. Seperti Maria dan Elisabeth
bertemu dan merayakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, di hari Natal, kita merayakan kasih Tuhan
bersama sesama kaum beriman dan sanak saudara. Natal adalah hadiah Allah bagi semua umat manusia
untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan.
Suara 2: Ketika kita menyalakan lilin Adven ini, hati kita bersatu dengan semua orang percaya di seluruh dunia
yang menantikan terbitnya matahari pengharapan, yaitu terbitnya terang Kristus yang bercahaya dalam
kegetiran hidup manusia. Nyala lilin Adven menghangatkan pula kasih persaudaraan di antara manusia
untuk saling menopang sebagai anak-anak Allah.
Penatua: Sambil berdiri kita melagukan nyanyian KJ. No. 87: 1 “Gapuramu Lapangkanlah”

(sementara prosesi masuknya pelayan)
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VOTUM

SALAM
Pelayan : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh
Kudus menyertai kamu.
Jemaat

: Dan menyertaimu juga

INTROITUS
Pelayan
Nyanyian

.

(duduk)

: Membacakan Nas Pembimbing dari Kolose 3:14
: KJ. No. 84: 1 “Ya Yesus Dikau Ku Rindukan”

PENGAKUAN DOSA
Pelayan
: Saudara-saudari marilah kita menghadap hadirat Tuhan Allah untuk mengaku dosa dan segala
kesalahan kita: (memimpin doa)
BERITA ANUGERAH
Pelayan
: Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa namun mau membuka diri
pada rahmat Allah! Dengarkanlah Firman-Nya: “Peliharalah kasih persaudaraan! Jangan kamu lupa
memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak
diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat (Ibrani 13: 1, 2).
Nyanyian

: KJ. No. 178: 1,2 “Karna Kasihnya Padaku”
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PUJI-PUJIAN
Pelayan
: Membaca secara berbalasan Mazmur 133
Nyanyian
: KJ. No. 91:1 “Putri Sion Nyanyilah”

(berdiri)

(duduk)
PEMBERITAAN FIRMAN
Penatua : (berdoa dan membaca Alkitab) Dasar kotbah minggu ini diambil dari Lukas 1: 39-45. Firman Tuhan
berbunyi demikian:...........diakhiri dengan: “Demikianlah Firman Tuhan”
Pelayan : “Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya.”
Maranatha”
Nyanyian : KJ. 473a “ Maranatha... Maranatha... Maranatha”
Pelayan : menyampaikan khotbah dengan tema: “Membangun Persaudaraan Menyambut Natal”
PENGAKUAN IMAN
Pelayan : Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita
menyatakan pengakuan kita berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata:
P + J : Aku percaya kepada Allah …..
Nyanyian
: NKB 73:1
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PERSEMBAHAN
Diaken: Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah sambil mengingat kesaksian
Alkitab dari Amsal 3:9-10 (di bacakan)
Mari kita berdoa………
Nyanyian
: KJ. No. 264:1-3 “Apalah Arti Ibadahmu”
1.

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila
tiada
rela
sujud
dan
sungkur?
Apalah
arti
ibadahmu
kepada
Tuhan,
bila tiada hati tulus dan syukur?

2. Marilah
ikut
melayani
orang
berkeluh,
agar
iman
tetap
kuat
serta
teguh.
Itulah
tugas
pelayanan,
juga
panggilan,
persembahan yang berkenan bagi Tuhan.

Refrein:
3.
Berbahagia orang yang hidup beribadah,
Ibadah
sejati,
jadikanlah
persembahan.
yang
melayani
orang
susah
dan
lemah
Ibadah
sejati:
kasihilah
sesamamu!
dan penuh kasih menolong orang yang terbeban;
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
itulah tanggung jawab orang beriman.
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
DOA SYAFAAT
WARTA JEMAAT
PENGUTUSAN DAN BERKAT
Nyanyian
: PKJ. No. 274: 2 “Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu”

Pelayan : Jemaat Tuhan yang terkasih, Maria dan Elisabet telah mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka.
Iman dan sukacita atas janji Tuhan kepada mereka melahirkan sebuah pertemuan yang saling meneguhkan
dan berujung pada puji-pujian kepada Allah. Begitulah seharusnya kehidupan di antara sesama orang
beriman.
Jemaat : Alangkah indahnya bila kita yang telah mengalami anugrah dan keajaiban dari Tuhan dapat bertemu
dan saling menguatkan, menghibur dan berbagi.
Pelayan: Pergilah dalam sejahtera Tuhan dan lakukan Firman Tuhan yang telah kamu dengar sambil terus
menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkatNya:
“Allah Bapa memberkati engkau dengan kasih setianya dan memampukan engkau untuk dapat
membangun persaudaraan yang rukun dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus, oleh penyertaan
Roh Kudus.”
Nyanyian
: KJ 478c“ Amin, Amin, Amin” do=f 4 ketuk
SELAMAT MEMASUKI MASA RAYA MINGGU ADVEN IV DAN MENYAMBUT PERAYAAN NATAL
2021
TUHAN YESUS MEMBERKATI
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Bahan Khotbah Minggu Advent 1, 28 November 2021
BacaanAlkitab
: Matius 25: 1 – 13
Tema
: Bijaksana Menanti Kedatangan Tuhan
Pendahuluan
Seorang petani yang bijak menyiapkan kebun dan pagarnya sebelum musim hujan tiba, sehingga ketika
musim hujan tiba ia siap menanam. Orang tua yang bijak akan menabung untuk anak-anaknya sejak anakanaknya masih kecil, sehingga ketika mereka dewasa dan bersekolah sudah ada tabungan untuk
pendidikan mereka. Anak sekolah yang bijak akan belajar setiap hari, bukan hanya belajar saat akan
ulangan. Orang Kristen yang bijak selalu siap diri dan siap hidup untuk menanti kapan saja Tuhan datang
kembali.
Pembelajaran untuk siap sedia, berjaga-jaga dengan bijaksana juga kita dapatkan pada tahun ini.
Menghadapi bencana berlapis, yakni badai Seroja yang meluluhlantahkan NTT, dan juga bencana non
alam, yaitu gelombang kedua Covid-19 yang melenyapkan ratusan bahkan ribuan nyawa di NTT, kita
seperti orang bodoh yang tidak mempersiapkan diri saat menghadapi bencana tersebut.
Hari ini kita merayakan minggu adven pertama. Adven berasal dari kata adventus artinya “kedatangan”.
Minggu-minggu adven, dimaknai sebagai masa penantian menyambut kedatangan Yesus pada masa raya
Natal, sekaligus juga menanti kedatangan Yesus kembali untuk di akhir zaman. Minggu pertama adven
dimaknai sebagai minggu Harapan. Setiap kita menanti dengan harapan. Namun dalam penantian itu, ada
hal yang harus kita kerjakan, agar kedatangan Tuhan menjadi sukacita bagi mereka yang menantikanNya.
Penjelasan Teks
Dalam Matius pasal 25 kita menemukan tiga perumpamaan tentang kedatangan Tuhan yang disebut
Adventus Christi in Gloria, yang artinya kedatangan Kristus dalam segala kemuliaan-Nya yang gilang
gemilang, pada akhir zaman, atau hari kiamat, hari terakhir, the last day (dies novissimus). Di minggu
adven pertama ini kita akan belajar dari cerita gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Yesus mengumpamakan kedatangan-Nya dengan mengangkat cerita adat istiadat pernikahan orang
Yahudi. Pesta yang dirayakan dengan penuh kegembiraan baik dari pihak mempelai laki-laki maupun
mempelai perempuan. Dari pihak mempelai perempuan ada sahabat mempelai perempuan yang
menyemarakkan pesta kawin tersebut. Ada kelompok yang menari, menyanyi dan kelompok khusus yang
menyambut mempelai laki-laki dan rombongan. Mempelai lak-laki akan mengambil mempelai
perempuan pada tengah malam secara diam-diam dari rumah ayahnya. Mengapa dengan tengah malam?
Sebelum mempelai laki-laki datang menjemput mempelai perempuan ada pertemuan khusus pihak lakilaki dan pihak perempuan pada malam itu. Mereka akan berbicara tentang mas kawin. Jika pembicaraan
belum selesai maka mempelai laki-laki belum bisa datang mengambil mempelai perempuan, jadi waktu
malam itu tidak bisa ditentukan. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka mempelai lakilaki datang mengendarai kuda, pakaiannya indah seperti seorang raja, sahabat dan kenalan akan
mengiringi dia.
Dalam cerita ini, mempelai perempuan mengutus sepuluh orang gadis untuk menyongsong mempelai
laki-laki. Mereka masing-masing membawa pelita yang berbentuk cerek atau teko. Sumbunya besar dan
dalam tiga puluh menit minyak harus diisi. Kesepuluh gadis itu berangkat dari rumah mempelai
perempuan, di tengah jalan mereka berhenti karena mengantuk lalu tertidur di sana. Tengah malam
terdengarlah suara gembira: “Mempelai datang!” Gadis-gadis itu segera bangun dan bergegas
membereskan pelita mereka. Ternyata lima orang dari mereka tidak membawa minyak yang cukup
sebagai cadangan. Mereka dikatakan gadis-gadis yang bodoh. Mengapa? Karena tidak membawa
persediaan minyak yang memadai. Mereka sebenarnya mempersiapkan diri dengan baik. Bodoh dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak lekas mengerti, tidak memahami apa yang akan terjadi di
depan, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman. Gadis-gadis yang bodoh itu pun meminta tolong
kepada gadis-gadis yang bijaksana, yakni gadis-gadis yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti
acara pernikahan. Bijaksana sama dengan kepandaian, kemahiran. Bijaksana mempersiapkan diri dengan
matang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Namun permintaan gadus-gadis bodoh
ditolak karena jika hal itu dilakukan maka gadius-gadis bijaksana pun akan kekurangan.
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Sementara itu tibalah mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bijaksana itu pun pergi menyongsong
mempelai laki-laki. Meskipun tadinya mereka tertidur namun kini mereka dengan gembira menyongsong
Dia. Pelita mereka tetap menyala. Gadis-gadis yang bodoh pergi mencari-cari minyak, tetapi ketika
mereka tiba di pesta kawin pintu telah ditutup, dan si mempelai berkata, “Aku tidak mengenal kamu.”
Aplikasi
Dari kisah ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan:
Pertama, peristiwa menyambut mempelai adalah peristiwa sukacita. Sehubungan dengan perayaan
gerejawi, kita bersyukur bahwa kita diberi kepercayaan untuk menantikan-Nya yakni merayakan mingguminggu adven dan persiapan menuju ke hari raya Natal. Kita semua diundang untuk ambil bagian dalam
perayaan. Karena itu sediakanlah minyak dalam pelita. Minyak dalam pelita pertama-tama adalah minyak
spiritualitas (kerohanian kita). Kita diajak untuk memperkuat relasi spiritualitas kita dengan Tuhan seperti
gadis-gadis yang bijaksana. Suasana perayaan minggu Adven adalah kesempatan untuk membangun
persekutuan yang akrab dengan Tuhan melalui doa pribadi, dan menata relasi kita dengan keluarga dan
jemaat karena di situlah spiritualitas kita dikuatkan. Selama masa Adven, setiap keluarga bertekun dalam
doa, puji-pujian, dan membaca serta merenungkan kitab suci. Adven menjadi kesempatan untuk menanti
Sang Mempelai, Yesus Kristus yang datang melalui peristiwa Natal, dan yang akan datang sebagai hakim
di akhir zaman. Dengan bijaksana kita wujudkan penantian itu dengan mengutamakan kehidupan rohani
yang baik, bukan perayaan yang hampa yang hanya ikut meramaikan dan berpesta pora.
Kedua, menyambut kedatangan Tuhan dengan bijaksana dapat dilakukan dengan berjaga-jaga melalui
antisipasi untuk mempersiapkan diri terhadap peristiwa masa depan. Sikap antisipasi ini penting kita
pelajari dalam kehidupan kita, terutama saat dua tahun terakhir kita dihantam bencana berlapis.
Pengalaman menghadapi badai Seroja dan Covid di 2021 kita diajak untuk menjadi seperti gadis-gadis
yang bijaksana dengan pelita yang tetap berisi minyak. Minyak dalam pelita itu mengajarkan kepada kita,
bagaimana kita menata hidup di masa-masa yang penuh ancaman bencana. Dalam konteks sekarang, kita
belajar dari gadis yang bijaksana yang memanfaatkan dengan baik segala sumber daya yang ada pada
mereka. Demikian juga kita dapat memanfaatkan segala sumber daya yang kita miliki untuk
mengantisipasi berbagai ancaman bencana. Di akhir tahun ini kita kembali menghadapi La Nina yang
dapat membawa ancaman bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, angin putting beliung, dan
badai. Tetapi juga di La Nina ada berkat curah hujan yang cukup banyak yang bisa kita memanfaatkan
curah hujan yang ada untuk kehidupan yang lebih baik. Di masa-masa seperti ini Tuhan memberi kita
hikmat untuk menata pola relasi dengan tidak merusak ciptaan-Nya, tapi juga sebagai makluk berakal
budi kita mendayagunakan anugerah yang Tuhan berikan. Kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana,
mereka menyiapkan cadangan minyak untuk berjaga-jaga. Jika tahun ini curah hujan cukup maka tiba
saatnya kita menampung air-air hujan melalui gerakan “tanam air” membuat bak-bak penampungan dan
menanam pohon (penghijauan).
Ketiga, jika kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kapanpun Tuhan datang hal itu tidak menakutkan
bagi kita. Orang yang bijak adalah orang tenang menghadapi segala sesuatu. Coba perhatikan teks ini
tentang bagaimana kepanikan lima gadis yang bodoh ketika mempelai datang. Adven mengingatkan kita
bahwa sejarah dunia memiliki awal dan ada akhirnya. Sebagai orang percaya kita harus mempersiapkan
diri untuk kedatangan Tuhan, kapanpun waktunya. Mari mempersiapkan diri menyambut Natal secara
bijaksana, selamat menyiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, Sang Mempelai Agung. (FN)
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Bahan Khotbah Minggu Advent II, 5 Desember 2021
BacaanAlkitab
: Markus 1:1-8
Tema
: Menyambut Kedatangan Kristus
Penjelasan Teks
Ada dua pokok penting dari Minggu Adven II yang merujuk pada Bacaan Markus 1:1-8. Pertama. Sejak
dari rahim ibunya, Yohanes Pembaptis sudah diberitahu akan bekerja menyiapkan umat Israel
menyambut datangnya Mesias. Yohanes Pembaptis adalah anak dari pasangan ayah Zakaria dan ibu
Elisabeth. Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah saudara sepupu dari garis ibu. Disebut Yohanes
Pembaptis, karena pekerjaannya membaptiskan orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan
Yesus.
Proses kelahiran Yohanes Pembaptis berawal dari malaikat Gabriel menemui Zakaria saat sedang
bertugas di Bait Allah. Malaikat Gabriel memberitahu Zakaria, bahwa Tuhan mengaruniakan Zakaria dan
Elisabeth anak laki-laki yang dinamai Yohanes. Yohanes akan menyiapkan umat Israel untuk menyambut
datangnya Mesias. Saat menerima kabar itu Zakharia dan Elisabeth sudah lanjut usia.
Yohanes dan Yesus berselisih umur sekitar enam bulan. Seperti yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya,
Yohanes terus berjalan melewati hutan dan padang gurun untuk menyerukan kepada orang Israel agar
bertobat, memberi diri dibaptis dan Allah mengampuni dosa. Yohanes melaksanakan tugas sebagai utusan
Allah.
Fokus pelayanan Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan umat untuk menyambut sang Mesias yang
akan datang, bukan dirinya. Ibarat pohon mangga tak pernah menikmati buahnya sendiri. Atau tanaman
hias tak pernah memuji keindahan dirinya, baik kembang atau daunnya. Tanaman hanya tumbuh untuk
memberi manfaat bagi manusia dan alam. Pelayanan Yohanes yang usianya lebih tua enam bulan dari
Yesus, hanya mempersiapkan kedatangan Yesus. Yohanes berseru-seru untuk membawa orang pada
Yesus. Dalam pelayanannya, Yesuslah yang utama, Yesuslah yang menjadi pusat.
Kedua. Pokok bacaan Markus 1:1-8 dipilih untuk tema “menyambut kedatangan Kristus” dalam Minggu
Adven II. Minggu adven, dari kata adventus yang berarti “kedatangan”. Selama empat minggu adven,
pemberitaan gereja bertujuan mengajak jemaat menyiapkan diri menyambut kedatangan pesta Natal,
memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan memberitakan kedatangan Kristus untuk kedua
kalinya.
Markus menuliskan kitabnya untuk bangsa Romawi, orang Yunani atau orang yang berbahasa Yunani
dalam kekaisaran Romawi dan untuk orang-orang non Yahudi. Karena itu Markus mengawalinya dengan
memperkenalkan sosok siapakah Yesus. Markus menyebut dan menekankan Yesus Kristus adalah Anak
Allah (Markus 1:10). Orang non Yahudi harus mengetahui sosok Yesus agar mau menerima dan
mengikut Yesus. Pembukaan di pasal 1 ini menegaskan bahwa (1) kita harus tahu betul dan percaya
sosok Mesias yang kita beritakan kedatangannya dan (2) tahu betul sasaran atau siapa yang hendak kita
ajak untuk menyambut kedatangan Mesias.
Aplikasi
Minggu adven ke II adalah minggu pertobatan. Dalam bacaan kita Yohanes menyerukan pertobatan
(metanoia). Metanoia, artinya berbalik arah, kita yang selama ini berjalan ke arah yang salah karena
menjauh dari Tuhan diajak untuk berbalik kepada Tuhan dan mendekatkan diri dengan-Nya. Pertobatan
itu dinyatakan dalam kesetiaan dan cinta. Dari kebiasaan ini berarti minggu Adven II mengingatkan kita
untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita wajib menyiapkan hati dan cinta
demi menyambut kedatangan Kristus.
Apa itu setia? Dalam Perjanjian Baru, kata “setia” atau “pistos” (bahasa Yunani) memiliki tiga makna. (1)
dapat dipercaya, dalam bahasa Inggris thrustworsthy (2) taat menjalankan perintah, dan (3) orang
percaya, pengikut atau penganut. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambaNya yang setia,
yang Dia maksud adalah Dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Dia, taat
dalam menjalankan amanat-Nya dan dapat dipercaya sepenuhnya, Tuhan Yesus mau kita terus beriman
dan setia kepada-Nya.
Minggu Adven II kali ini kita belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang setia pada panggilannya yang
sudah dinubuatkan sebelumnya, dan kecintaan pada panggilan pekerjaannya ditunjukkan dengan hanya
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memberitakan tentang sosok Sang Mesias (ayat 7-8). Cara Yohanes menyiapkan hatinya, dia tampilkan
dalam cara berbusana yang sederhana dan makan makanan seperti orang kebanyakan. Penampilan
Yohanes Pembaptis secara fisik maupun hati, membuat seruan dia agar bertobat dan memberi diri dibaptis
didengar orang. Orang dari seluruh Yudea dan penduduk Yerusalem bertobat dan memberi diri dibaptis
(ayat 5).
Dia tidak mengarahkan pemberitaan dan kesaksian untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi ia mengarahkan
orang untuk datang kepada Yesus. Kritus yang utama. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam
setiap perayaaan kita. Adven dan Natal merupakan saat perayaaan, kita bisa bersukacita, berkumpul
dengan keluarga, tetapi kita harus menguji perayaan-perayaan kita apakah Yesus yang utama, apakah
memuliakan Tuhan, siapa yang disenangkan dari perayaan-perayaaan kita. Hal ini penting agar bentukbentuk perayaaan yang kita buat mendatangkan sukacita, bukan sebaliknya. Yohanes mengajar kita
bahwa Kristus yang dimuliakan dan diutamakan. Dia yang harus menjadi pusat dari perayaan kita.
Caranya tentu menata hidup kita agar lebih baik. Seperti yang Yesus ajarkan, “Sesuangguhnya segala
sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu
melakukannya untuk Aku (Matius 25:40). Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu
untuk-Nya. Kita tidak bisa pergi membawa emas dan perak untuk Yesus, tetapi kita bisa melakukan
dengan memberi bagi mereka yang membutuhkan. Inilah salah satu bentuk kesetiaan kita pada Yesus.
Dalam menyambut kedatangan Sang Mesias, berlaku seruan Yohanes Pembaptis. Artinya kita semua
yang hendak ikut dalam arak-arakan menyambut Mesias, pertama-tama haruslah bertobat. Seruan kita
saat ini tidak harus menjadi Yohanes Pembaptis yang berseru-seru kemana-mana, menjadi penginjil atau
pendeta. Seruan itu cukup dinyatakan melalui cara hidup kita sebagai orang yang sudah bertobat dan
sudah menerima Yesus. Setiap kali memasuki masa-masa adven hingga Natal, kita diingatkan untuk
kembali menata diri, berbalik dari hidup yang sesat.
Menyambut Natal bukan sekedar dengan menghias rumah, menyiapkan makanan dan minuman atau
berpesta pora. Bukan menata hal-hal fisik saja, Tetapi yang lebih penting adalah memulihkan relasi,
saling memaafkan, saling menolong, saling berbagi. Berdamailah dengan sesama, berdamai dengan alam.
Dalam situasi pandemi Covid 19, kasihilah Tuhan dan sesama dengan mematuhi semua protokol
kesehatan: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan seterusnya. Dalam situasi badai La Nina
saat ini yang ditandai tiupan angin kencang, curah hujan tinggi sehingga berubah menjadi bencana rumah
hancur diterjang angin, banjir dan tanah longsor, adalah tidak etis jika kita berpesta di tengah sesama
sedang menderita menjadi korban bencana. Baiklah kita secara pribadi, ajak keluarga atau berkelompok
mengirim bantuan ke lokasi-lokasi bencana. Itulah pesan pertobatan, pesan kesetiaan dan cinta. (PB)
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Bahan Khotbah Minggu Advent III, 12 Desember 2021
Bacaan Alkitab
: Lukas 1:26-38
Tema
: Bagi Allah Tidak Ada yang Mustahil
Penjelasan Teks
Minggu adven ketiga berisi pesan sukacita dan tema renungan kita adalah “Bagi Allah tidak Ada yang
Mustahil” Dari teks Lukas ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, pemberitaan tentang
kelahiran Yesus terjadi pada saat bangsa Yahudi ada dalam imperialisme pemerintahan Romawi. Jadi dari
segi konteks sosial politik, mereka adalah orang-orang terjajah. Dalam situasi seperti itu, kabar baik
datang kepada Maria. Bagi Maria sendiri, berita ini awalnya tidak serta merta menjadi berita sukacita.
Waktu itu Maria dan Yusuf belum punya hubungan pernikahan yang sah maka Maria berhadapan dengan
stigma dan penghakiman dari masyarakat sekitarnya. Namun malaikat yang dating menjumpainya
menguatkan Maria: “Jangan takut”! Selain itu, berita malaikat tentang kelahiran Yesus itu memiliki
dimensi sosio-politis, sebuah berita pembebasan dalam konteks penjajahan. Berita bahwa Allah Yang
Maha Tinggi ada bersama-sama dengan umat-Nya melalui kelahiran Yesus merupakan sebuah sukacita di
tengah situasi ketertindasan. Sumber damai sejahtera dan sukacita baik secara pribadi, kerohanian,
persekutuan maupun sosial politik adalah Allah yang maha tinggi. Allah sedang bertindak. Sekalipun
berhadapan dengan tantangan berlapis ada jaminan sukacita bahwa Allah tidak meninggalkan umatNya.
Dia Imanuel.
Kedua, tema renungan kita, “Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil”. Ungkapan ini merupakan penguatan
yang disampaikan oleh malaikat sebagai tanggapan terhadap pertanyaan Maria. Maksudnya agar Maria
tidak takut mengambil bagian dalam karya keselamatan. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang mustahil
menurut cara dan kemampuan berpikir manusia. Ada dua hal yang disampaikan malaikat untuk
memastikan keikutsertaan Maria ikut dalam karya keselamatan Allah, yaitu Roh Tuhan turun atasnya, dan
Elisabet yang mandul dapat mengandung di usia tua (ayat 35 dan 36). Mendengar perkataan malaikat itu,
dengan kerendahan, Maria berkata: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut
perkataanmu itu.” Percakapan antara Maria dan malaikat Tuhan membuka perspektif baru bagi Maria.
Maria menyadari bahwa dia tidak sendirian mengemban karya Allah bagi dunia. Roh Kudus bekerja
bersamanya, Elisabet pun sedang terlibat dalam karya itu. Maria memberi dirinya untuk taat kepada
kehendak Allah yang melibatkannya, apa pun resiko yang harus dihadapi.
Aplikasi
Pertama, makna minggu adven ketiga adalah sukacita. Kita dingatkan bahwa dalam keadaan apapun,
sumber sukacita adalah Yesus sendiri. Hari ini di tengah situasi meningkatnya Covid-19 dan mulai
diberlakukannya PPKM level III, berita damai sejahtera diberitakan. Bahwa Allah yang Maha Tinggi ada
bersama-sama dengan umat-Nya melalui kelahiran Yesus. Berita kelahiran Yesus sebagai berita damai
sejahtera ini bukan hanya sebuah pernyataan kerohanian, tetapi juga menyangkut berbagai aspek
kehidupan lainnya. Sumber damai sejahtera dan sukacita baik secara pribadi, kerohanian, persekutuan
maupun aspek sosial politik, adalah Allah Yang Maha Tinggi. Allah yang bertindak. Sumber sukacita
adalah Allah sendiri. Kita merayakan sukacita sekalipun sementara berhadapan dengan bencana berlapis
karena dampak dari seroja dan pandemi Covid-19. Khusus untuk pandemi, jumlah yang terinfeksi
meningkat menyebabkan pemerintah pun meminta kita berhati-hati untuk mengadakan perjalanan dalam
rangka merayakan Natal dan Tahun Baru. Dalam suasana seperti itu, kita tetap bersukacita karena
jaminan pemeliharaan Allah bagi kita melalui berita kelahiran Yesus.
Pandemi dan bencana boleh saja terjadi, tetapi sukacita Natal mesti tetap kita syukuri. Kita mesti
menyukuri Natal dengan cara yang bijaksana. Bahwa dalam situasi pandemi sekalipun, Allah mau
menjadikan kita sebagai sarana untuk menyatakan karya-Nya di dunia ini. Kehadiran kita meyakinkan
semua orang bahwa dalam penderitaan sekalipun janji pemeliharaan dari Allah tetap ada. Ketika akan
merayakan Natal, kita harus memikirkan dengan bijaksana cara-cara perayaan di tengah pandemi. Tujuan
kelahiran Yesus adalah membawa sukacita, maka perayaan kita adalah membawa sukacita. Perayaan ini
22

adalah saat yang tepat untuk menunjukkan rasa peduli yang mendalam dengan menolong sesama yang
memerlukan bantuan baik dalam pemberitaan firman maupun melalui tindakan nyata.
Kedua, Tuhan mempunyai kedaulatan untuk melibatkan kita dalam peran-peran keselamatan. Mungkin
kita merasa diri tidak layak karena keterbatasan, kita belum siap, keadaan belum pas. Bahkan seringkali
kita menghadapi hal-hal sulit yang bagi kita tidak lagi ada jalan keluar. Tanggapan malaikat Tuhan pada
Maria membuka perspektif untuk tidak serta merta langsung menolak karya Tuhan mengikutsertakan kita
dalam karya keselamatan. Banyak hal yang mustahil bagi manusia tetapi telah terjadi sebagai karya
Tuhan. Inilah berita sukacita bagi kita. Dalam situasi ini, Roh Kudus memberi kekuatan untuk
menjalaninya. Roh Kudus menolong kita, memberi energi dan keberanian untuk berkerya melampaui
batas-batas insani. (LB)
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Bahan Khotbah Minggu Advent IV, 19 Desember 2021
BacaanAlkitab
Tema

: Lukas 1:39-45
: Membangun Persaudaraan Menyambut Natal

Penjelasan Teks
Bacaan Alkitab berkisah tentang perjumpaan Maria dan Elisabet. Dalam Lukas 1:36 dikatakan bahwa
Elisabet adalah sanak dari Maria. Maria mengunjungi Elisabet, mungkin hendak memastikan apakah
benar perkataan malaikat bahwa Elisabet yang mandul sedang hamil. Maria membutuhkan dukungan
dalam menjalani rencana Allah di mana dirinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria
menempuh perjalanan cukup jauh, melewati wilayah pegunungan. Perjalanan itu sangat beresiko bagi
seorang ibu hamil, namun Maria tetap mengunjungi Elisabet. Maria digerakkan oleh jalinan persaudaraan
dengan Elisabet. Ia mengambil kesempatan perkunjungan itu untuk menghidupkan atau menghangatkan
persaudaraan di antara dirinya dan Elisabet. Cerita ini membawa kita kepada momen Natal di mana kita
saling mengunjungi untuk menghidupkan dan menghangatkan jalinan persaudaraan.
Ketika Elisabet melihat Maria, ia diliputi Roh Kudus dan bersukacita. Dengan spontan ia mengungkapkan
sukacitanya menerima Maria, bukan hanya sebagai seorang saudara tetapi juga sebagai “ibu Tuhan”.
Kehadiran Yesus dalam rahim Maria menjadi sumber kehangatan kasih dan sukacita persaudaraan di
antara Maria dan Elisabet. Yesus yang adalah Tuhan menjadi sumber sukacita bagi mereka untuk
melakukan peran dalam karya keselamatan Allah bagi manusia dan semesta. Ketika Maria mendengar
berita bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, awalnya Maria sangat tertekan. Tetapi malaikat
meyakinkan Maria tentang tugas mulia di tengah kondisi sosial politik orang Yahudi, bahkan di tengah
penderitaan manusia dan dunia. Sumber sukacita itu datang dari Tuhan. Bacaan kita ini berbicara tentang
kunjungan persaudaraan yang menghadirkan sukacita dari Tuhan. Sukacita Tuhan sediakan melalui relasi
antarsesama manusia.
Aplikasi
Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mendorong kita untuk membangun persaudaraan untuk
menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup dan lingkungan kerja kita. Perayaan
Natal menjadi tidak bernilai sama sekali bila hubungan persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita kaku
dan dingin. Kita tidak bisa bergembira kalau kita berada dalam suasana permusuhan dengan orang lain,
terutama saudara-saudara kita sendiri atapun tetangga-tetangga kita. Kita tidak mungkin mengalami
situasi rukun dan damai bila menutup diri. Untuk mendapatkan kedamaian kita perlu selalu terbuka
kepada sesama, aktif membangun relasi dan komunikasi dengan orang lain. Orang yang mengalami damai
selalu mau membuka diri terhadap lingkungan sekitarnya.
Sebelum kita merayakan Natal, kita perlu memperhatikan, apakah mungkin persaudaraan di antara kita
belum terjalin dengan baik, atau bahkan telah terputus karena berbagai kesulitan. Tuhan Yesus sendiri
berkata” Jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu
yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu dan
pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mengatur persembahanmu itu (Mat.
5:23-24). Waktu perayaan Natal mungkin kita mempersembahkan sesuatu niat atau intensi tertentu
kepada Tuhan Yesus yang lahir. Persembahan itu tidak membawa damai bila relasi persaudaraan dan
kekeluargaan kita tidak beres. Setiap persembahan dan doa juga bernilai dalam relasi persaudaraan dan
kekeluargaan kita dengan orang lain. Karena itu hendaklah kita berdamai dahulu dengan saudara-saudara
kita atau orang lain, sebelum kita datang dan berdoa serta memberi persembahan kepada Tuhan.
Sekurang-kurang kita membawa saudara kita itu dalam doa. Kita menjadikan dia persembahan di depan
Tuhan sehingga kita memperoleh kekuatan dari Tuhan sendiri untuk berdamai dengan saudara dan
keluarga kita. Kalau hubungan persaudaraan dan kekeluargaan kita berjalan baik-baik saja, maka relasi
persaudaraan dan kekeluargaan itu harus dirawat dengan baik. Niat dan upaya ini diperlukan supaya
hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang sudah ada tidak menjadi dingin dan kaku. Relasi
persaudaraan bisa hilang, bila kita tidak menciptakan kesempatan dan sarana untuk menghidupkannya.
Sepanjang dua tahun ini terutama tahun 2021, kita dihantam oleh dua bencana besar yaitu pandemi
Covid-19 dan badai tropis Seroja. Bencana itu berdampak pada relasi persaudaraan kita. Kita
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menyaksikan orang-orang yang kita kasihi meninggal, orang tua dan orang-orang yang kita kasihi dikubur
terburu-buru tanpa sebuah upacara seperti lazimnya. Di saat-saat seperti ini, kehadiran sesama dan
saudara untuk meneguhkan, memeluk dan menguatkan sangatlah penting. Namun karena berbagai
pembatasan sosial, maka harapan kita tidak terwujud. Rasa duka yang dialami terasa semakin berat tanpa
kehadiran orang-orang yang selama ini menjadi saudara, sahabat atau tetangga kita. Beberapa orang di
antara kita merasa terkucil, memikul beban sendiri, tidak dihibur dan dikunjungi. Banyak orang menjalani
isolasi karena terinveksi virus covid 19. Banyak rumah hancur karena badai Seroja. Berbagai dampak ini
membuat kehausan untuk bertemu, atau paling kurang saling menyapa dan berkirim kabar. Momen Natal
adalah kesempatan untuk menimba kembali energi spiritual guna memberi makna hidup dan menemukan
keseimbangan antara kesedihan dan kesenangan, antara kehilangan dan perjumpaan kembali. Belajar dari
kisah perjumpaan Maria dan Elisabet maka kita perlu memanfaatkan momen sekarang ini untuk saling
meneguhkan dalam sukacita dan membangun persaudaraan, walau mungkin tak dapat berjumpa secara
fisik. Sebagai manusia kita membutuhkan bukan saja material, tetapi juga hati yang bersukacita dan
hubungan orang bersaudara.
Di masa pandemi ini kita terpanggil untuk tetap membangun dan merawat persaudaraan untuk
menyambut Natal. Sekalipun ada begitu banyak pembatasan. Toh ada banyak cara dan sarana untuk
menghidupkan persaudaraan dan kekeluargaan, misalnya melalui kunjungan berkala seperti yang
dilakukan oleh Maria kepada Elisabet. Untuk menimba spiritualitas persaudaraan, seperti yang didapatkan
Maria dan Elisabet melalui perjumpaan mereka, kita patut mengingat bahwa ancaman pandemic masih
ada. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana cara berkumpul yang memuliakan Tuhan dan merawat
kehidupan, sebagaimana Yesus datang untuk memutus mata rantai kematian, keputusasaan dan memberi
hidup kepada manusia. Dalam masa pandemi ini kunjungan persaudaraan dapat dimaknai secara baru.
Makna kunjungan adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin keadaan tertentu tidak
memungkinkan kita saling berkunjung, tetapi bentuk cinta kasih bisa dinyatakan lewat media, tanda
perhatian bisa disampaikan dengan saling mengirim pesan yang menyemangati. Kita dapat saling
mengirim kabar, menulis surat, menelpon, mengirim bingkisan Natal, atau mencari jalan lain untuk saling
menunjukkan kepedulian dan cinta kasih satu terhadap yang lain. Kita punya beragam cara untuk
membuat saudara kita tahu bahwa dia tidak sendiri.
Minggu ke empat adven dimaknai sebagai minggu perdamaian. Sebentar lagi kita akan memasuki masa
raya Natal. Kesempatan ini mari kita gunakan untuk menata relasi kita, persaudaraan kita sebagai bagian
penting dalam menyambut kedatangan Juruselamat. Ada sebuah kisah yang menunjukan pentingnya
persaudaraan. Alkisah, berbagai jenis buah-buahan di suatu taman mengadakan pertemuan dan diskusi.
Mereka ingin mengetahui alasan mengapa tidak ada buah lain kecuali buah anggur yang mengandung sari
yang menghasilkan minuman terbaik. Minumannya sangat terkenal di seluruh dunia, kata mereka.
Mengapa Allah lebih berkenan kepada dia daripada kita? Satu tandan buah anggur yang bergantung dekat
kebun itu mendengar keluhan mereka dan berkata: “Anda sekalian bertumbuh sendiri-sendiri masingmasing oleh dirinya sendiri dan untuk dirinya. Tetapi kami, anggur selalu bertumbuh berumpun, berbuah
berumpun dan bergelantung bersama. Itulah kodrat kami. Itulah satu-satunya cara kami dapat bertumbuh.
Dan mungkin saling membantu itulah yang menempatkan sesuatu yang ekstra khusus ke dalam minuman
yang berasal dari kami.”
Anggur menjadi minuman yang enak, mahal dan istimewa karena buah-buah anggur selalu bertumbuh
bersama dan rumpun-rumpun melekat satu dengan yang lain. Tidak sendiri-sendiri. Inilah contoh dari
relasi persaudaraan yang baik dan indah. Kalau kita berada dan hidup bersama dalam kekeluargaan yang
baik, kita dapat saling membantu dan saling mendukung dalam membangun mutu kehidupan yang baik.
Semoga dengan menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada hari raya natal, relasi persaudaraan dan
kekeluargaan di antara kita semakin harmonis dan rukun. Selamat menyongsong natal dalam
persaudaraan yang rukun. (LB)
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