
1 

 

TATA IBADAH MINGGU ADVEN 2 

6 DESEMBER 2020 
GEREJA KRISTEN JAWA AMBARRUKMA 

 
 

1. Persiapan : Imam memimpin doa di konsistori 

2. Liturgos :  

Liturgos masuk dan menyalakan lilin putih besar, sebagai tanda dimulainya peribadatan. 

“Shalom Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat bertemu kembali 

dalam ibadah minggu. Hari ini adalah Minggu Adven kedua  dan ibadah masih dilaksanakan secara 

online melalui live streaming. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan kekuatan. Sebelum 

memulai ibadah pada saat ini, saya akan membacakan beberapa warta jemaat, yang demikian …” 

(warta jemaat dibacakan beberapa saja).  

“Warta Jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam warta edisi online yang dapat diunduh dengan link 

maupun scan QR Code di bagian awal tayangan ibadah online/streaming ini.  

Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah saat ini dengan menyanyikan Nyanyian 

Rohani 94 : bait 1 dan 2  “Berhimpun Semua”.........(Jemaat dimohon berdiri) 
 

(1) Berhimpun semua, menghadap Tuhan, 

dan pujilah Dia yang murah benar. 

Berhentilah segala pengharuan, 

diganti s'lamat dan berkat besar. 

(2) Hormati nama-Nya serta kenangkan 

mujizat yang sudah dibuat-Nya. 

Hendaklah t'rus syukurmu dinyatakan. 

di dalam hidupmu dan buahnya. 

 

Sebelum Pendeta naik ke mimbar, Imam menyalakan 2 (dua) batang lilin ungu (api diambil 

dari lilin putih besar), sebagai simbol “memasuki minggu Adven kedua”. 

 

3. Votum dan Salam Sejahtera      (Jemaat berdiri) 

Pendeta : Jemaat terkasih marilah ibadah kita di minggu adven ini, kita khususkan 

dengan bersama-sama mengaku demikian: 

Semua : Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang 

tetap setia memelihara seluruh ciptaanNya 

Pendeta : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya 

melimpah atas Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. 

Jemaat : Begitu pula atas saudara. 

Semua : 5  7  i  .  /  5  7  i  .  /  5  4  3  .  / 

A    min,     A    min,    A    min. 

 

 

4. Lektor : Membacakan Sabda Introitus : Mazmur 85 : 1 - 2, 8 - 13                  (Jemaat duduk) 

Lektor : “Demikianlah Sabda Tuhan” 

Jemaat : “Puji Syukur kepada Tuhan” 

 

 

5. Liturgos : “Jemaat terkasih, marilah kita bersukacita karena percaya TUHAN akan 

memperlihatkan kasih setia-Nya, dan memberikan keselamatan kepada kita, serta kasih, kesetiaan, 

keadilan dan damai sejahtera akan bertemu. Kita nyatakan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 

85 : bait 1 dan 2,  “Kusongsong Bagaimana” 
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(1) Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu? 

Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku! 

Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku, 

Supaya kuyakini tujuan janjiMu. 

(2) Kaum Sion menaburkan kembang di JalanMu; 

'ku ikut mengelukan Dikau di hatiku. 

Kunyanyi Hosiana, ya Raja, tolonglah! 

PadaMulah kiranya hambaMu berserah. 

 

6. Pendeta : Sabda Kasih (Mawas Diri) : Roma 12 : 9 - 10 
 

7. Imam : Persiapan Pertobatan 

“Jemaat terkasih, marilah kita berlomba-lomba untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling 

mendahului dalam memberi hormat. Mari kita ungkapkan penyesalan dosa kita, dengan terlebih 

dulu menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 37 : bait 1 dan 2, “Bila Kurenungkan Dosaku” 

(1) Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 

Yang berulang kulakukan di hadapanMu, 

Refr: 

Kasih sayangMu perlindunganku. 

Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 

Kasih sayangMu pengharapanku. 

Usapan kasih setiaMu s’lalu kurindu. 

 

(2) Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 

Iri hati dan benciku kadang menjelma......Refr: 
 

8. Imam: Doa Pertobatan 

Jemaat terkasih mari kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa: 

“Tuhan, Allah Bapa Surgawi, jika hari ini kami masih bisa terbangun dari istirahat semalam, jika 

hari ini kami masih bisa menghirup udara pagi, itu semua karena kasih setia penyertaanMu. Tetapi 

kami seringkali mengabaikannya dan menganggap hal itu adalah rutinitas kehidupan kami sehari-

hari. Kami seringkali lupa, jika Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kehidupan kami sehari lepas 

sehari. Kami menganggap jika itu semua kami peroleh dengan kekuatan dan kemampuan kami 

sendiri. Saat ini kami datang padaMu, Tuhan, berlutut di hadapanMu, memohon belas kasihan dan 

pengampunanMu. Kami menyesal atas segala dosa dan kesalahan. Tegurlah kami Tuhan, jika kami 

mulai melupakan, betapa besarnya kasih dan berkatMu atas kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, 

untuk selalu mensyukuri anugerah terindah Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. 

Mampukan kami untuk selalu berjaga-jaga di masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. 

Ampuni kami ya Tuhan, kami menyesal. Dengarkan seru doa dan penyesalan kami ya Tuhan. 

Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

9. Pendeta : Sabda Anugerah : Yohanes 14 : 27 

10. Pendeta : Petunjuk Hidup Baru : Roma 12 : 11 - 18 
 

11. Liturgos : “Jemaat terkasih, dalam masa penantian kedatangan Juru Selamat, mari kita tetap 

bersukacita dalam pengharapan serta janganlah gelisah dan gentar hati. Marilah kita bersemangat 

mempersiapkan diri menyambut Sang Juru Selamat dan menyatakan kesanggupan kita dengan 

menyanyi dari Kidung Jemaat 84 : bait 1 dan 2, “Ya Yesus, Dikau Kurindukan”......... (Jemaat 

dimohon untuk berdiri) 
 

(1) Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku; 

seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu. 

Bahagia, Terang sorgawi, Engkau harapan dunia: 

Terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah! 

(2) Hatiku biar Kaujadikan palunganMu yang mulia 

dan dalam aku Kaucerminkan terang sorgawi yang baka, 

sebab dengan kehadiranMu keluhan batinku lenyap. 

Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap! 
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12. Pendeta : Pewartaan Firman       (Jemaat duduk) 

a) Bacaan  : MARKUS 1 : 1 - 8  

b) Pendeta  : Yang berbahagia ialah setiap orang  yang mendengar firman Tuhan dan 

melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maranata. 

Jemaat : 1 1  |  3 3 0 3 3  |  5 5 0 5 5  |  6 . 5 4 3  | 

                      Mara-nata Mara-nata Mara- na -  ta  

c) Thema : “Persiapan Menyambut Kedatangan Tuhan” 

d) Tujuan : Jemaat diingatkan tentang pentingnya hidup dalam pertobatan dan 

menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran. 

e) Pendadaran Persiapan Perjamuan Kudus. 

 

13. Pelaksanaan Sakramen Baptis bagi anak JASON PARIKESIT DENARTAMA, putra Kel. Bp. 

Deniel Cahya Prasetya – Ibu Putri Arum Dani, dari Jl. Tutul 20D Papringan, Wilayah 5. 

 

Pelayanan Berkat diiringi dengan nyanyian Mazmur 134 : bait 3         (jemaat berdiri) 
 

Kiranya Khalik dunia, Allahmu beranugerah, 

b'ri dari Sion yang teguh, berkat-Nya pada jalanmu. 

 

14. Imam : memimpin pengumpulan Persembahan 

“Jemaat terkasih, marilah kita bersyukur karena Tuhan selalu melimpahkan berkat pada kehidupan 

kita dengan mengumpulkan persembahan syukur, minggu, bulanan maupun istimewa. Kantong 1 

dan 2 untuk jemaat, kantong 3 untuk penggalangan dana rumah emeritus. Sedangkan persembahan 

syukur pelaksanaan baptis dikumpulkan melalui kotak.  

Pengumpulan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 : 1 - 2, 

yang demikian : “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan 

kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang 

kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. 

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang 

berkenan kepada Allah dan yang sempurna.” 

Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Pujian 62 : bait 1 dan 5, 

“Jiwa Raga Kubaktikan” 

(1) Jiwa ragaku Tuhan, padaMu kubaktikan 

Dan sepanjang hidupku, aku jadi hambaMu 

Aku jadi hambaMu. 

(5) Kuserahkan hatiku, karna ini milikMu 

Bertahtalah padanya, memerintah slamanya 

Memerintah slamanya. 
 

15. Pendeta : Doa Syukur dan Syafaat   (jemaat duduk) 
 

16. Liturgos : “Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan 

memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli yang demikian…. 
 

a) Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi. 

b) Dan kepada Yesus Kristus AnakNya Yang Tunggal, Tuhan Kita. 

c) Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. 

d) Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, 

e) disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. 
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f) Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 

g) Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa. 

h) Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 

i) Aku percaya kepada Roh Kudus. 

j) Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus 

k) Pengampunan Dosa. 

l) Kebangkitan Daging. 

m) dan Hidup Yang Kekal. 
 

17. Pendeta : Pelayanan Berkat 
 

18. Liturgos : “Majelis mengucapkan terimakasih atas pelayanan firman oleh Bapak Pendeta 

Purwantoro Kurniawan, Tim Kroncong Irama Kasih dan para petugas pendukung ibadah 

pada saat ini. 

Jemaat terkasih, marilah memohon agar Tuhan selalu membimbing jalan hidup kita. Mari kita 

akhiri ibadah minggu ini dengan menyanyi dari Nyanyian Rohani 85 : bait 1 dan 3, “Ya 

Tuhan Bimbing Aku” 

(1) Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. 

Bri tanganku kutaruh di tanganMu 

Karna anakMu sendiri tiada tahu 

Berjalan dan berdiri jik’ Engkau jauh. 

(3) Dan kalau tersembunyi kuasaMu 

Dan dalam gurun sunyi jalananku 

Tentu maksudMu nanti kulihatlah 

Ketika ku berhenti di trang baka. 

 

19. Liturgos : “Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah 

pada hari minggu ini. Mari kita menanti datangnya Sang Juru Selamat, dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan di setiap aktifitas kehidupan. Tuhan memberkati.” 

 


