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 LAGU PEMBUKA PS 449: https://youtu.be/wMn0nxrjhM0: 
Mbak Triem 

 
 
 

https://youtu.be/wMn0nxrjhM0
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TANDA SALIB DAN SALAM  
 
I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus U. Amin 
 
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan 
persekutuan Roh Kudus bersamamu 
 
U. Dan bersama rohmu 
  
PENGANTAR  
 
Hari ini adalah Minggu Adven terakhir yang kita rayakan 
bersama Gereja. Minggu-minggu sebelumnya Gereja 
menghadirkan tokoh besar yaitu Yohanes Pembaptis. Hari ini 
Gereja juga menghadirkan tokoh besar lain namun sekaligus 
seorang perempuan sederhana, yaitu Maria. Kedua tokoh ini 
sama-sama memiliki peran yang besar dalam menyongsong 
kelahiran Yesus, Sang Imanuel. Yohanes Pembaptis menyiapkan 
jalan pertobatan kepada orang Israel dan Maria menyiapkan 
rahim sucinya untuk mengandung dari Roh Kudus. Kedua tokoh 
ini memiliki kesamaan yang berani mengambil risiko untuk 
Allah.  
         
SERUAN TOBAT  
 
I. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa 
supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. 
       
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma 
menjadi manusia. 
K. Kyrie, eléison. 
U. Kyrie, eléison. 
   
I. Engkaulah Putra Bunda Maria, yang dikandung berkat kuasa 
Roh Kudus. 
K. Christe, eléison. 
U. Christe, eléison. 
   
I. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. 
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K. Kyrie, eléison. 
U. Kyrie, eléison. 
   
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, 
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 
U. Amin. 
      
TANPA KEMULIAAN 
   
DOA PEMBUKA 
I. Marilah kita berdoa: (hening sejenak) 
 
I.  Ya Allah, kami mengetahui dari kabar Malaikat bahwa Yesus 
Kristus, Putra-Mu menjadi manusia. Maka kami mohon, 
curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena 
sengsara dan salib-Nya, kami diantar ke kebangkitan yang mulia. 
Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang bersama 
dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, 
Allah, sepanjang segala masa. U. Amin. 
 
LITURGI SABDA 
 
BACAAN I (2Sam 7:1-5.8b-12.14a.16) -duduk-  
         
  „Kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di 
hadapan Tuhan.“ 
                
L. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel: 
                                            
Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya 
sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan 
terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud 
kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari 
kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu 
berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala 
sesuatu yang dikandung hatimu,, sebab Tuhan menyertai 
engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan 
kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: 
Beginilah firman Tuhan: Masakan engkau yang mendirikan 
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rumah untuk Kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari 
padang, ketika engkau menggiring kambing domba! Engkau 
Kuambil untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Aku telah 
menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani, dan telah 
melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat 
besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di 
bumi. Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan 
menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri 
dengan tidak lagi dikejutkan atau pun ditindas oleh orang-orang 
lalim seperti dulu, yaitu sejak Aku mengangkat hakim-hakim 
atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan 
terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan 
kepadamu: Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. 
Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat 
perhentian bersama nenek moyangmu, maka Aku akan 
membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak 
kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan 
menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Keluarga dan 
kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, 
takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." 
 
      
L. Demikianlah Sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah. 
 
MAZMUR TANGGAPAN (PS 840): Mbak Nieken 
Ulangan: 

 
 
Mazmur: 
1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, 
hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun temurun. Sebab kasih 

https://1.bp.blogspot.com/-ntI40IMYqDk/VHEp2QwxvWI/AAAAAAAACDI/kXjT2Q6jWyQ/s1600/mzm.gif
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setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak 
seperti langit. 
 
2. Engkau berkata, „Telah Kuikat perjanjian dengan orang 
pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: Aku 
hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan 
membangun takhtamu turun-temurun.“ 
 
3. Dia pun akan berseru kepada-Ku, „Bapakulah Engkau, Allahku 
dan gunung batu keselamatanku.“ Untuk selama-lamanya Aku 
akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia, dan perjanjian-Ku 
dengannya akan Kupegang teguh. 
                  
BACAAN II  (Rm 16:25-27) 
         
„Rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi kini 
dinyatakan.“ 
                
L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma:  
                                                             
Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut 
Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, 
yang isinya ialah penyataan rahasia yang berabad-abad lamanya 
tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah 
Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi 
kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada 
ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat 
itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus 
Kristus. Amin. 
              
Demikianlah sabda Tuhan 
U. Syukur kepada Allah 
         
BAIT PENGANTAR INJIL (PS 960)  
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BACAAN INJIL (Luk 1:26-38)  
    
„Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan 
melahirkan seorang anak laki-laki.“ 
               
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 
 
I. Dalam bulan keenam, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke 
sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang 
perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari 
keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke 
rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang 
dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar 
perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu. 
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab 
engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya 
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak 
laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan 
menjadi besar dan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan 
Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, 
bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan 
Yakub sampai selama-lamanya, dan Kerajaan-Nya tidak akan 
berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal 
itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab 

https://3.bp.blogspot.com/-ZFRPjc2adK4/VHEp0ppW6NI/AAAAAAAACC0/2bR8rtz_BWo/s1600/bpi%2Bref.gif
https://4.bp.blogspot.com/-Pf3i38a4kHQ/VHEpzsWsRNI/AAAAAAAACCo/8fyjsatOn40/s1600/bpi%2Bayat.gif
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malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan 
kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu 
anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 
Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang 
mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah 
bulan yang keenam bagi dia, yang dikatakan mandul itu. Sebab 
bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, 
"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku 
menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. 
 
I. Demikianlah Injil Tuhan 
U. Terpujilah Kristus. 
 
HOMILI   
     
AKU PERCAYA   
    
I + U. Aku percaya akan satu Allah, 
Bapa yang mahakuasa, 
pencipta langit dan bumi, 
dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan; 
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. 
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, 
Allah dari Allah, 
Terang dari Terang, 
Allah benar dari Allah benar. 
Ia dilahirkan, bukan dijadikan, 
sehakikat dengan Bapa; 
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya. 
Ia turun dari surga untuk kita manusia 
dan untuk keselamatan kita. 
Ia dikandung dari Roh Kudus, 
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia. 
Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus; 
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. 
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci. 
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. 
Ia akan kembali dengan mulia, 
mengadili orang yang hidup dan yang mati; 
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kerajaan-Nya takkan berakhir. 
aku percaya akan Roh Kudus, 
Ia Tuhan yang menghidupkan; 
Ia berasal dari Bapa dan Putra, 
yang serta Bapa dan Putra, 
disembah dan dimuliakan; 
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. 
aku percaya akan Gereja 
yang satu, kudus, katolik dan apostolik. 
aku mengakui satu pembaptisan 
akan penghapusan dosa. 
aku menantikan kebangkitan orang mati 
dan hidup di akhirat. Amin. 
       
 
DOA UMAT  
    
I.  Cinta kasih Allah demikianlah besarnya, sehingga Putra-Nya 
diutus menjadi manusia. Maka, marilah kita berdoa dengan 
mantap kepada Allah Bapa Maha Penyayang: 
        
L.  Bagi Gereja Allah yang kudus: Semoga Allah Bapa 
memperbarui dan memperteguh Gereja-Nya berkat perayaan 
penjelmaan Putra-Nya. Marilah kita mohon, ….U. Tuhan, 
dengarkanlah umat-Mu.  
                  
L. Bagi masyarakat kita: Semoga Allah Bapa memancarkan 
cahaya-Nya agar masyarakat kita mengakui misteri cinta kasih 
kebapaan-Nya. Marilah kita mohon,...U. Tuhan, dengarkanlah 
umat-Mu. 
            
L. Bagi kaum muda: Semoga Allah Bapa memperkenankan kaum 
muda masa kini menyelami arti kedatangan Putra-Nya di tengah 
umat manusia dan membangun hidup di atasnya. Marilah kita 
mohon, U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
   
L. Bagi kita semua di sini: Semoga Bapa memberkati kita agar 
kegembiraan Natal kali ini dapat kita sebarluaskan sehingga 
tidak terbatas pada kita ataupun keluarga kita saja yang 
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menikmati, tetapi juga mereka yang terpencil. Marilah kita 
mohon,....U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 
 
Kita berdoa bagi yang berulang tahun: sdri Maggie   
Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita 
 
I. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas 
cinta kasih-Mu, yang tampak dalam diri Yesus Kristus. 
Perkenankanlah perayaan Natal yang akan datang ini 
memperbarui dan mempermuda kami, hingga kami semakin 
mirip dengan Yesus, Putra-Mu dan Tuhan kami. 
U. Amin.  
 
BAPA KAMI 
       
I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka 
beranilah kita berdoa 
 
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, 
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi 
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan 
ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang 
bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam 
pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 
     
I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah 
kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu 
bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan 
sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil 
mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus. 
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk 
selama-lamanya. 
      
DOA DAMAI  
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, 
„Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." 
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman 
Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan 
rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah 
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pengantara kami kini dan sepanjang masa. U. Amin.  
 
I. Damai Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu. 
 
SAAT HENING : I Believe von Katherine Jenkins: 
https://youtu.be/eJEwtdUlvk8?t=11 
 
“I Believe” 

 

One day I'll hear 

The laugh of children 

In a world where war has been banned. 

 

One day I'll see 

Men of all colours 

Sharing words of love and devotion. 

 

Stand up and feel 

The Holy Spirit 

Find the power of your faith. 

 

Open your heart 

To those who need you 

In the name of love and devotion. 

 

Yes, I believe. 

 

I believe in the people 

Of all nations 

To join and to care 

For love. 

 

I believe in a world 

Where light will guide us 

And giving our love 

https://youtu.be/eJEwtdUlvk8?t=11
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We'll make heaven on earth. 

 

I believe in the people 

Of all nations 

To join and to care 

For love. 

 

I believe in a world 

Where light will guide us 

And giving our love 

We'll make heaven on earth. 

 

Yes, I believe. 

 

I believe in the people 

Of all nations 

To join and to care 

For love. 

 

I believe in a world 

And giving our love 

We'll make heaven on earth. 

 

We'll make heaven on earth. 

I believe.  

 
DOA SESUDAH KOMUNI  
 
I. Marilah kita berdoa: 
 
I. Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah 
kami terima. Semoga, kami selalu Kauteguhkan dalam 
mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kaujanjikan dalam 
diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan 
berkuasa, kini dan sepanjang masa. U. Amin.  
  
RITUS PENUTUP 
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BERKAT MERIAH 
 
I. Tuhan bersamamu  
U. Dan bersama rohmu.  
        
I. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan.   
       
I. Semoga Allah meneguhkan iman Saudara dalam 
mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Nya. 
U. Amin. 
I. Semoga Allah memenuhi hati Saudara dengan harapan yang 
kokoh dan kegembiraan sejati. 
U. Amin. 
I. Semoga Allah mendorong Saudara supaya selalu 
mengamalkan cinta bakti yang suci. 
U. Amin. 
     
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati 
oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus. 
U. Amin. 
   
PENGUTUSAN 
 
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. 
U. Syukur kepada Allah. 
 
I. Marilah pergi! Kita diutus. 
U. Amin.  
 
Lagu Penutup: Rekaman dari Pa Poltak: 
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