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HARI MINGGU III
SESUDAH EPIFANI
Minggu, 02 Februari 2020
EPIFANI
Sebelum abad ke-4, hari Epifani dirayakan sebagai hari kelahiran Kristus ke
dunia yaitu pada tanggal 6
Januari. Gereja Orthodoks masih
mempertahankan tradisi tersebut sedangkan Gereja Katholik merayakannya
sebagai hari Tiga Raja (Matius 2 : 4).
Gereja Protestan merayakannya sebagai hari penampakan kemuliaan Yesus
setelah Ia dibaptis di Yordan (Matius 3 : 17). Hari Minggu Epifani dirayakan
pada hari Minggu terdekat dengan tanggal 6 Januari ditambah dengan 6
minggu sesudah itu yang diliputi dengan rasa syukur dan puji-pujian.
Warna dasar
Lambang/logo
Warna bintang
Lingkatan

:
:
:
:

hijau
bintang bersegi lima
putih
kuning

Arti :
Bintang bersegi lima ini lebih dikenal sebagai bintang Yakub, dalam hal ini
menunjuk pada terbitnya bintang dari keturunan Yakub (Bilangan 24 : 17).
Kemudian hari hal ini dimanifestasikan lewat kelahiran Yesus Kristus yang
ditandai pula dengan munculnya / terbitnya bintang di Timur (Matius 2 : 1-2).
Bintang ini pula yang menunjuk pada penampakan kemuliaan Yesus Kristus
bagi umat manusia.

Pukul 06.00, 07.00 & 18.00 WIB
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PERSIAPAN :  Doa Pribadi Umat
 Latihan Lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di Konsistori (P.1.)
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2.
Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di hari Hari Minggu III Sesudah
Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
(Pkl. 06.00 WIB) : Vik. VICTORIANA D. RESDAWATI
(Pkl. 07.00 WIB) : Pdt. MARINUS R.T. MAINAKY
(GPIB Jemaat “Shalom” Depok)
(Pkl. 18.00 WIB) : Pdt. I NYOMAN DJEPUN
(GPIB Jemaat ”Pniel” Palembang)
AJAKAN BERIBADAH
P.2.
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah
persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KJ. 21 : 1-2 ”HARI MINGGU, HARI YANG MULIA”
Kantoria 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Umat
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Semua

Ref.

Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Umat

2. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.
Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. (Ref. semua)

VOTUM
P.F.
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi.
Umat
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Dan kita akan menjadi benar, apabila kita melakukan segenap perintah itu
dengan setia di hadapan TUHAN, Allah kita, seperti yang diperintahkan-Nya
kepada kita." (Ulangan 6 : 25)
SALAM
P.F.
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
Umat

DAN MENYERTAIMU JUGA.
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NYANYIAN UMAT : KJ 446 : 1-2 “SETIALAH”
Umat

1. Setialah kepada Tuhanmu,
hai kawan yang penat.
Setialah, sokonganNya tentu
di jalan yang berat.
‘Kan datang Raja yang berjaya
menolong orang yang percaya.
Setialah!

Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Semua

2. Setialah percaya Penebus,
percaya janjiNya.
Setialah, berjuanglah terus
di fajar merekah.
DiputuskanNya rantai setan:
kau bebas dari kesempitan.
Setialah!

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku
atas segala dosa kita : Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setiaMu.
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatMu yang besar. Bersihkanlah
kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami.
Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul
dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin
kami dengan Roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapanMu, dan
janganlah mengambil RohMu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali
pada kami kegirangan karena selamat yang daripadaMu dan lengkapilah kami
dengan Roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadaMu. Amin.
NYANYIAN UMAT : KJ. 26 : 1-2 ”MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU”
Umat

1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus.
Ref. Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus.

Presbiter 2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! (Ref. Semua)
BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 86 : 5 yang
menyatakan “Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan
berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu.”
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai Pelayan Yesus Kristus
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Umat
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
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NYANYIAN UMAT : KJ. 36 : 1-2 ”DIHAPUSKAN DOSAKU”
1.

Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Ref. O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

2.

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Ref.

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam
Yohanes 13 : 34 yang menyatakan “Aku memberikan perintah baru kepada
kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi
kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi..” Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 49 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT”
1

Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Ref. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan
kasih-Mu kudus tiada batasnya
duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan curahkanlah Roh KudusMu menjamah dan mengurapi pendengaran,
pikiran dan hati kami agar FirmanMu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab
dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup
setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F.

Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!

Umat KJ. 473 b “HALELUYA”

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja 22 : 1-13 yang menyatakan ...........
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan
ucaplah syukur kepada Allah.
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Umat

KJ. 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
KepadaMu puji-pujian,
madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus,
sampai kekal abadi!
duduk

KHOTBAH “DIBARUI UNTUK MEMBARUI”
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 406 : 1-3 “YA TUHAN, BIMBING AKU”
Umat

1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersamaMu.
Engganlah ‘ku melangkah setapak pun,
‘pabila Kau tak ada disampingku.

Pria

2. Lindungilah hatiku di rahmatMu
dan buatlah batinku tenang teduh.
Dekat kakiMu saja ‘ku mau rebah
dan tidak ragu-ragu ‘ku berserah.

Wanita

3. Dan bila tak kurasa kuasaMu,
Engkau senatiasa di sampingku.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersamaMu.
berdiri  duduk

PENGAKUAN IMAN RASULI

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan
diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya sebab yang
terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat
menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 : 7
yang menyatakan “Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan
hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita.” Bagi
Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan,
persembahan syukur khusus dan persembahan pengadaan/pemeliharaan harta
milik gereja dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan,
mari bernyanyi :
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NYANYIAN UMAT : KJ. 288 : 1-3 “MARI, PUJI RAJA SORGA”
Kantoria 1. Mari, puji Raja sorga,
persembahan bawalah!
DitebusNya jiwa raga,
maka puji namaNya!
Puji Dia, puji Dia,
puji Raja semesta!
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Umat

2. Puji Yang kekal rahmatNya
bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya
panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia,
yang setiaNya ajaib!

Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita

3. Bagai Bapa yang penyayang,
siapa kita Ia tahu;
tangan kasihNya menatang
di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia,
kasihNya seluas laut!

DOA SYUKUR
P.4.

Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam
doa syukur :
P.4. & Umat YA TUHAN, TERIMALAH PERSEMBAHAN SYUKUR DARI UMAT YANG
TELAH ENGKAU SELAMATKAN INI. JADIKANLAH PERSEMBAHAN
SYUKUR KAMI INI SEBAGAI BERKAT BAGI SESAMA DAN BAGI
PEMBANGUNAN TUBUH KRISTUS. AMIN.
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui
keluarga, persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari berdiri dan menyanyi dari :
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NYANYIAN UMAT : GB. 120 : 1-3 “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU”

Umat

Semua

Wanita 2 Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya;
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu,
supaya dunia pun percaya pada-Nya.(Ref. semua)
Pria

3 Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia,
tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu.
Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar,
ingatlah, Tuhan bersamamu s'lamanya.
(Ref. Semua)

BERKAT
P.F.

……………

Umat

KJ. 478 c “AMIN, AMIN, AMIN”
A…..min, amin, a…..min.

(Jemaat tetap berdiri sampai pelayan firman tiba di depan pintu utama)
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