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 Umat Berdiri 
 

PANGGILAN BERIBADAH  
Pnt: Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi 

covid 19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit 
berdiri dan menjadi terang, sebagai respon atas suara 
Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita 
saat ini: “Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu 
datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu” (Yesaya 
60:1). 

U: Kami siap menjadi terang melalui Ibadah Minggu dan 
karya juang hidup kami. 

Pnt: Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita. 
Kuasa Roh-Nya mengurapi kita, dan kasih kurnia-Nya 
menyegarkan kita. Kita memuji Tuhan dengan 
menyanyikan KJ 18:1-2 “Allah Hadir Bagi Kita”. 

 

PERSIAPAN 

 Organis/pianis memainkan lagu-lagu yang membawa 
umat menghayati ibadah yang akan dilakukan. 

 Umat melakukan saat teduh sebagai persiapan pribadi. 

 Warta Jemaat dibacakan. 
 

“Manifestasi 

Kebajikan 

Allah Kepada 

Seluruh 

Bangsa” 
0 

 

BAHAN LITURGI 
Minggu Epifani 
Minggu, 2 Januari 2022 

Keterangan: 
PF: Pelayan Firman 
M: Majelis 
U: Umat 
L: Lektor 
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1) Allah hadir bagi kita dan hendak membri berkat, 
 melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. 
 Refrein: 
 Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah! 
 Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 
 
Interlude 
 

2) Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus; 
 biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita trus. 
 Refrein: 
 Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah! 
 Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 

 
VOTUM 
PF: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang 

menjadikan langit dan bumi, dan yang setia menyatakan 
kebajikanNya bagi semua ciptaan-Nya. 

U: (menyanyikan) Amin, Amin, Amin. 
 
SALAM 
PF: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, 

dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara. 
U: Dan menyertai Saudara juga. 
 
 Umat Duduk 

 
KATA PEMBUKA   
Pnt: Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu hari raya 

Gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai Wahyu 
Allah menjadi manusia di dunia, kemudian para Majus 
dari Timur datang sujud menyembah-Nya. Berangkat dari 
makna Epifani dan bacaan-bacaan Firman Tuhan saat ini, 
kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi 
kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah 
kerapuhan manusia yang ada. 

 Kita menyanyikan NKB 61:1-3 “Ada Lagu Sedap”. 
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1. Ada lagu sedap! Ada bintang terang! 
Doa bunda tetap, Bayi tidur tenang. 
Bintang gilang-gemilang di malam senyap, 
sudah lahir Sang Raja di dunia gelap. 

2. Sukacita besar ada dalam dunia, 
ada sorak gemar, lahir Raja mulia. 
Bintang gilang-gemilang di malam senyap, 
sudah lahir Sang Raja di dunia gelap. 

3. Bintang pun cemerlang atas manusia. 
bergemalah tembangn di seluruh dunia. 
Tiap hati gembira bernyanyi serta, 
kar’na Yesuslah Raja alam semesta. 
 

PENGAKUAN DOSA 
PF: Tuhan, kami mohon ampun karena mendiskriminasikan 

orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak 
berkenan kepada Tuhan, dan tidak layak memperoleh 
berkat dan keselamatan dari Tuhan. 

U: Tuhan, ampunilah kami. 
PF: Tuhan, kami mohon ampun karena menganggap diri, 

kelompok, atau bangsa kami sajalah yang paling berkenan 
kepada Tuhan, dan yang paling layak memperoleh berkat 
dan keselamatan dari Tuhan. 

U: Tuhan, ampunilah kami. 
PF: Tuhan, kami mohon ampun karena menolak panggilan 

dari Tuhan agar kami memberitakan Kabar Baik kepada 
mereka yang belum mengenal Engkau. 

U: Tuhan, ampunilah kami. 
PF: Tuhan, kami mohon ampun karena menolak nasihat dan 

perhatian dari pihak lain yang kami anggap kafir, padahal 
itulah cara Tuhan menegur dan menuntun kami dalam 
pertobatan dan pemulihan hidup. 

U: Tuhan, ampunilah kami. 
PF: Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
PF&U: Amin. 
 

NKB 180: 1-3 “Bukanlah Ku Tetapi Hanya Kristus” 
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1) Bukanlah ku tetapi hanya Kristus 
layak benar dipuji, disembah. 
Bukanlah ku tetapi hanya Kristus 
patut tetap dimuliakanlah. 
Refrein: 
Tuhan, diriku telah Kauraih, Kauhapus dosaku. 
Tiada yang lebih permai Kau hidup dalamku. 
 

2) Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus 
dalam segnap prilaku hidupku. 
Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus 
dalam segnap ucapan, tingkahku. 
Refrein: 
Tuhan, diriku telah Kauraih, Kauhapus dosaku. 
Tiada yang lebih permai Kau hidup dalamku. 
 

Interlude 
 
3) Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus 

membri gemar kepada yang sendu. 
Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus 
yang berbelas bagi yang berkeluh. 
Refrein: 
Tuhan, diriku telah Kauraih, Kauhapus dosaku. 
Tiada yang lebih permai Kau hidup dalamku. 
 

 Umat Berdiri 
 
BERITA ANUGERAH   
PF: Berita anugerah terambil dari Efesus 2:8-10 berbunyi 

demikian: “Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan 
ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan 
Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 
pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia 
mau, supaya kita hidup di dalamnya.” 
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 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U: Syukur kepada Tuhan. 
  

PKJ 198:1, 3 “Di Hatiku, Ya Yesus” 
 
1) Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah, 

agar tenang hatiku dan hilang kuatirku. 
Refrein: 
Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan, bersabdalah; 
ku berserah, pasrah penuh: bersabdalah, ya Tuhan. 

 
Interlude 

 
3)  Hatiku ini, Yesus, bukanlah milikku, 

namun hidupku kini adalah milik-Mu. 
Refrein: 
Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan, bersabdalah; 
ku berserah, pasrah penuh: bersabdalah, ya Tuhan. 

 
 Umat Duduk 

 
PELAYANAN FIRMAN  
PF: (menyampaikan Doa Epiklese). 
  

Bacaan Pertama 
L1: Bacaan pertama dari Yesaya 60:1-6 (dibacakan). 
 Demikianlah Sabda Tuhan. 
U: Syukur kepada Allah. 
 

Mazmur Tanggapan 
L2: Mazmur Tanggapan dari Mazmur 72:1-7, 10-14 

(dibacakan atau dinyanyikan secara bersautan). 
 

Bacaan Kedua 
L3: Bacaan kedua dari Efesus 3:1-12 (dibacakan). 
 Demikianlah Sabda Tuhan. 
U: Syukur kepada Allah. 
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Pembacaan Injil 
PF: Pembacaan Injil dari Matius 2:1-12 (dibacakan). 
 Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah 

mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang 
memeliharanya. Haleluya!. 

U:  (menyanyikan Haleluya, haleluya, haleluya) 
 

Khotbah  
“Manifestasi Kebajikan Allah Kepada Seluruh Bangsa” 
 

Saat Teduh 
 
 Umat Berdiri 

 
Pengakuan Iman   
Pnt: Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita 

ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman percaya kita, 
dengan bersama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli. 

U: (Bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman 
Rasuli) 

 
 Umat Duduk 

 
Doa Syafaat  
PF: (menyampaikan Doa Syafaat) 
 
PERSEMBAHAN  
Pnt: Kita akan memberikan persembahan syukur kapada 

Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan 
syukur ini terambil dari Kolose 3:17 berbunyi demikian: 
“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan 
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu 
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh 
Dia kepada Allah, Bapa kita.” 

 Kita menyanyikan NKB 196:1,2 “Ku Beroleh Berkat”. 
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1. ‘Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, 
yang tidak dib’ri dunia; 
Di relung hatiku, walau sarat beban, 
ada damai sejaht’ra baka. 
Refrein: 
Yesus yang selalu tinggal serta; 
Ia di dalamku, ‘ku dalam-Nya. 
“Aku senantiasa menyertaimu” 
Itulah janji-Nya kepadaku. 

2. Saat damai penuh masuk di hatiku, 
dunia menjadi cerah. 
Kesusahan lenyap, g’lap berganti terang: 
Yesus Tuhan, agung, mulia! 

 
 Umat Berdiri 

 
Doa Persembahan   
  
Pnt: (menyampaikan Doa Persembahan, diakhiri dengan 

mengucapkan atau menyanyikan Doa Bapa Kami) 
 
Nyanyian Pengutusan 

PKJ 184:1, 2 “Nama Yesus Termulia” 
 
1) Nama Yesus termulia di atas segala nama, 

agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah. 
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. 
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya, 
sembah dan pujilah Raja alam semesta. 
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. 
Sgala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 

 
Interlude 

 
2) Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu, 

suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. 
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Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan. 
Kata dan perbuatanku mencerminkan Firman Tuhan. 
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya, 
kupuji, kusembah Raja alam semesta. 
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keslamatan. 
Kata dan perbuatanku mencerminkan Firman Tuhan.
  

PENGUTUSAN 
PF: Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada 

Tuhan. 
U: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. 
PF: “Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, 

dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.” 
U: Jadikanlah kami terang-Mu yang memancarkan 

kemuliaan Tuhan selalu. 
 
BERKAT 
PF: Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan 

menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia.  Tuhan menghadapkan wajah-Nya 
kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 

U: (menyanyikan Haleluya, haleluya, haleluya, 
haleluya, haleluya, amin, amin, amin). 

 
 

[AAP] 
 

 

 
  




