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PERSIAPAN 
• Doa para pelayan 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
PL Selamat Hari Minggu… 

Selamat beribadah di Hari Minggu II Sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini 
menguatkan iman kita dan membuat kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamat semua orang. 
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. Risto E. Andaki 

 
AJAKAN BERIBADAH 
PL : Ya Yesus Tuhan, kehadiranmu membawa kesegaran bagi jiwa-jiwa 
   yang haus akan sentuhan kasih, damai dan ketentraman.  
 J : Biarlah lewat ibadah ini, kami memperoleh berkat, cinta dan 
   perlindungan yang datangnya dari-Mu.  
PL  : Mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan Allah melalui Firman- 

  Nya... 
   

MENGHADAP TUHAN 
 

JEMAAT MENYANYI  KJ 2 : 1 & 2  “SUCI, SUCI, SUCI” 

Do=D 4 ketuk  

1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa 
Dikau kami puji di pagi yang teduh. 
Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 
Allah Tritunggal, agung namaMu!  

2.   Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur 
      di depan takhtaMu memb'ri mahkotanya. 
      Segenap malaikat sujud menyembahMu, 
      Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya. 

 

V O T U M  
PF : Ibadah Hari Minggu II Sesudah Epifani ini ditahbiskan dengan pengakuan:  
  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

(Mzm. 124: 8) 
J : 1   .  | 1  .  ║ 
    A  -      MIN 

 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu II Sesudah EPIFANIA ini diambil dari Kitab  
MAZMUR 118 : 14 “TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku; Ia telah menjadi 
keselamatanku.” 
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SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 

Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

JEMAAT MENYANYI  GB 284:1 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR SEMPIT”     
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)  

 

 

Duduk 

DOA HARI INI 
PL Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa: 

Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan, kasih-Mu 
tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, Ya Bapa pengasih 
kami memberanikan diri datang kehadapan-Mu mengaku segala dosa dan 
kesalahan kami serta memohon pengampunan-Mu. 

 
Kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab 
dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu 
banyak menuntut dan menyalahkan, kami terlalu banyak bicara dan hanya 
sedikit bekerja.  
Ketika Kami buka mata dan hati untuk menatap catatan 
perjalanan Pelayanan kami, sungguh karya dan layan kami lebih sedikit dari 
sejumlah percakapan kami. 



h a l , 4  

 
Bimbinglah kami Bapa agar kian hari kami semakin 
menyerupai karakter-Mu, dan dimampukan untuk menjadi pelayan yang 
ulet, sabar, rendah hati, lemah lembut, dapat dipercaya, dan dalam segala 
hal yang katakan dan perbuat menunjukkan kasih dan karakter-Mu. 

 
Baharuilah kami di lintasan arak-arak Pelayanan, kesaksian dan 
persekutuan. Jadilah pandu dan terang selamanya.  
Agar dimanapun Engkau mengutus kami, kami selalui di kuatkan dan disertai 
oleh Roh Kudus-Mu. 
Terima kasih Bapa, Di dalam nama Putera-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus 
Kristus, kami berdoa.Amin. 

 
JEMAAT MENYANYI PKJ 2 : 1 “MULIA, MULIA NAMANYA” 

 
 Mulia, mulia namaNya. 

Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 
 Mulia, kekuasaanNya 

Memb'ri berkat bagi jemaat, 
Bersyukurlah! 

 Reff 

Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 
Dialah selamanya Sang Raja benar! 
Mulia, mulia namaNya! 
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA EPIKLESE  
PF:    ….. 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Haleluya! 

 

JEMAAT MENYANYI  PKJ 296 “HALELUYA” 
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PL    :  Bacaan Alkitab hari ini dari Injil YOHANES 2 : 1-11 yang menyatakan ......      

             Demikianlah Firman Tuhan 

   PF    :   Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan 
                ucaplah syukur kepada Allah. 

 

JEMAAT MENYANYI: GB 392B  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

         
                     Duduk 

 

KHOTBAH “MENDENGARKAN KRISTUS, MENJAMIN MASA DEPAN ” 

JAWABAN UMAT 
  
JEMAAT MENYANYI  GB 117 : 1 & 13  “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU” 

 
 
 13. Utus kami, Jurus’lamat, 
     jadi saksi-Mu, 
       memb'ritakan kes’lamatan 
       bagi dunia. 
 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT    

PF : . . . Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon 
J : Dengarkanlah doa kami 
PF : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa: 
J : “Bapa kami yang di surga…. “ 

(diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a) 
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⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   
PL  Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan,atas 

berkat dan penyertaanNya dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan 
persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis 
dalam Surat 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.” 

             Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

  
JEMAAT MENYANYI PKJ 146 : 1 & 2 “BAWA PERSEMBAHANMU” 
Do=F  2 ketuk (Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1.  Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 
 
Refrein: 
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 

2.   Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 
   oleh apa saja pun dalam dunia. 
   Kasih dan karunia sudah kau terima. Refr … 

 
DOA SYUKUR 
PL : Mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam    
                              doa syukur.  
     Tuhan sumber kasih dan berkat. Kami telah memberi sebagai umat    

  yang selalu diberikan kecukupan maupun kelimpahan. 
J  : Mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik bukan sisa-sisa  
                             dari apa yang Kau berikan. 
PL & Jemaat : Biarlah seluruh persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan  
                            baik untuk pewartaan Kasih Tuhan di tengah dunia ini. Amin. 
 

                                                                                                                           Duduk 

PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

KATA SAMBUTAN Pdt. Risto E. Andaki 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF   : Jemaat Tuhan, mari berdiri!  
 Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, 

sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati 
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Jemaat : Beritahukanlah jalanMu kepadaku, supaya aku tetap mendapat 
kasih karunia di hadapanMu. Aku berpegang pada FirmanMu, 

janganlah meninggalkan Aku 
 
PF   : Pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah Firman Tuhan  
   yang telah engkau dengar. 

Ingatlah Nas Alkitab yang tertulis dalam Kitab YESAYA 61 : 1-2 “Roh 

Tuhan ALLAH ada padaku , oleh karena TUHAN telah mengurapi 
aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik 
kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang 
remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-
orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung 
kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat 
TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua 
orang berkabung.”    

 
JEMAAT MENYANYI    PKJ 177 : 1, 2 “AKU TUHAN SEMESTA”  
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 Semua Aku Tuhan semesta. 

   "Ku melihat yang resah. 
   Orang miskin dan lesu 
   Aku jenguk. 
   Aku ingin memberi 
   perjamuan sorgawi. 
   Siapa mewartakannya? 
   Siapakah? 
     
   Refrein: 
   Ini aku, utus aku! 
   Kudengar Engkau memanggilku. 
   Utus aku; tuntun aku; 
   "Ku prihatin akan umatMu. 

 
BERKAT 

PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:.... 
   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.  

(Bilangan 6:24-26) 

 

JEMAAT MENYANYI: GB 401 “AMIN, AMIN YA BENAR ADANYA” 

 
    
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


