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ADVEN PERTEMUAN 4



PUJI TUHAN DENGAN MUSIK ( * HPN 222 )

LAGU PEMBUKA



Ya Allah yang Maha Baik, 
puji dan syukur kami haturkan kepadaMu
atas kesempatan yang boleh kami terima. 
Kami dapat berkumpul saat ini untuk merenungkan
SabdaMu.
Bantulah kami dengan bimbingan Roh KudusMu
agar dapat memahami SabdaMu sebagai penuntun
hidup kami. 
Penuhilah kami dengan berkatMu agar kami semakin
tergerak untuk hidup penuh toleransi kepada sesama 
kami.
Engkaulah guru dan penuntun kami. Amin

DOA PEMBUKA



https://www.youtube.com/watch?v=wKQyb42f -iI

FILM PENDEK BERJUDUL 
“JOY AND HERON.”

https://www.youtube.com/watch?v=wKQyb42f-iI


Sabda Tuhan dari Injil Lukas 1: 39-56

1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan 

langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota 

di Yehuda.

1:40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam 

kepada Elisabet.

1:41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah

anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan 

Roh Kudus,

1:42 lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di 

antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.

1:43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datangmengunjungi 
aku?

1:44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada

telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.

1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang 

dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."

BACAAN KITAB SUCI

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=39
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=40
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=41
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=42
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=43
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=44
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=45


Nyanyian pujian Maria

1:46 Lalu kata Maria: "Jiwaku memuliakan Tuhan.
1:47 dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku ,
1:48 sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-

Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan 
menyebut aku berbahagia,

1:49 karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan- perbuatan 
besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus.

1:50 Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
1:51 Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan 

mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;
1:52 Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan 

meninggikan orang-orang yang rendah;
1:53 Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan 

menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa;
1:54 Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmatNya,
1:55 seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada 

Abraham dan keturunannya  untuk selama-lamanya."
1:56 Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan 

Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya.

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=46
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=47
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=48


PENDALAMAN
SHARING ATAS PERTANYAAN DI BAWAH INI

1. Injil Lukas tidak menyebutkan alasan 
mengapa Maria mengunjungi Elisabet. 
Dapatkah kalian membayangkan kira-kira apa 
tujuan Maria mengunjungi Elisabet?

1. Menurut kalian kabar sukacita apakah yang 
Maria bagikan kepada Elisabet?

1. Apa yang dapat kalian lakukan agar dapat 
membawa kabar sukacita bagi orang-orang di 
sekitar kalian?



Aksi
Teman-teman diminta untuk meng-upload 
foto kegiatan di medsos, sebagai sarana
ajakan bagi teman- teman lain untuk datang
ke pertemuan Bina Iman Remaja, dan untuk
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Peneguhan
Membuat resolusi pribadi yaitu selalu
mengikuti ajaran Yesus dengan tindakan dan 
sikap lebih peka , lebih peduli, lebih toleran 
kepada teman, orang tua, adik dan sesama. 
Juga akan selalu membawa kabar sukacita 
kepada sesama.

AKSI & PENEGUHAN



Ya Tuhan, Allah Bapa Yang Maha Kasih,

Terima kasih atas pertemuan ini.

Bantulah kami untuk menjaga dan memupuk 

sikap toleransi yang ada  pada diri kami 

sehingga akan berdampak 

pada kehidupan kami bagi sesama

Engkaulah guru kami, andalan kami, 

kini dan sepanjang segala masa. Amin

DOA PENUTUP



KUMBAYAH

Kumbayah my Lord, 
kumbayah
Kumbayah my Lord, 
kumbayah
Kumbayah my Lord, 
kumbayah
Oh Lord, kumbayah

Someone’s crying Lord, 
kumbayah
Someone’s crying Lord, 
kumbayah
Someone’s crying Lord, 
kumbayah
Oh Lord, kumbayah

Someone’s singing Lord, 
kumbayah
Someone’s singing Lord, 
kumbayah
Someone’s singing Lord, 
kumbayah
Oh Lord, kumbayah

Someone’s praying Lord, 
kumbayah
Someone’s praying Lord, 
kumbayah
Someone’s praying Lord, 
kumbayah
Oh Lord, kumbayah

LAGU PENUTUP


