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“EPIFANI : KEHADIRAN ALLAH MEMBARUI MANUSIA”




Latihan Lagu-Lagu
Penyampaian Warta Lisan
Saat Hening

AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt.

: Jemaat terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Epifani. Minggu
Epifani adalah akhir dari Masa Raya Natal. Dimana Tuhan secara total
memproklamasikan diri kepada umat manusia, melalui peristiwa
pembaptisan-Nya. Kuasa Tuhan yang besar menyertai peristiwa ini dan
kehadiran-Nya membawa kehidupan baru.
Mari Saudara-saudara ... dengan bangkit berdiri, kita menyerukan pujian
bagi Tuhan.

A.
1.

JEMAAT BERHIMPUN

PROSESI DIIRINGI NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt), Pelayan Firman (PF),
Pelayan Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)
Jemaat berdiri dan menyanyi dari PKJ 72 : 1-2.
SIAPA GERANGAN SANG RAJA
1) Siapa gerangan Sang Raja yang t’lah lahir?
Ikut petunjuk para malaikat.
Lekaslah cari Sang Bayi di palungan,
dibungkus lampin; mari melihat!
refrein :
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah!
Sang Jurus’lamat datang ke dunia!
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah!
Kelahiran-Nya membawa damai.
2) Nubuat lama yang dulu disabdakan
kini ternyata t’lah digenapi.
Sang Raja Damai pembawa t’rang abadi
sekarang lahir; sorga bernyanyi.
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2.

VOTUM
PL

J

3.

SALAM
PL
J

4.

: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang
menciptakan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
selama-lamanya.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian!
: Dan menyertai Saudara juga!

KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat terkasih,
Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan personal dan
komunal merupakan sesuatu yang penting untuk dirasakan
setiap hari. Akan tetapi, semakin modern kehidupan kita, maka
kehadiran Allah semakin terhalangi oleh kemudahan teknologi,
hiruk pikuk kesibukan dunia kerja, dan kesenangan-kesenangan
yang sifatnya materialistik. Sehingga tidak heran, walaupun
gereja setiap minggunya dipenuhi oleh umat, tetapi dampak
positif yang dihasilkan dari setiap individu yang ada di dalamnya
sangatlah kecil.
Tema kita hari ini adalah “EPIFANI : KEHADIRAN ALLAH
MEMBARUI MANUSIA”. Artinya kita mau menghayati kembali
fungsi kehadiran Allah didalam kehidupan kita, baik secara
pribadi ataupun kelompok, adalah untuk membarui kehidupan
kita. Keberadaan kita sebagai umat Allah adalah semata-mata
karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, membuat umat
merasakan kehadiran Allah merupakan sebuah tantangan bagi
gereja masa kini.
Dan melalui karya bersama-Nya, kita akan dimampukan
menghadapi berbagai masalah kehidupan ini. Sebagai gerejaNya, kita juga dipanggil untuk membarui sesuatu. Allah
berkenan untuk berkarya melalui kita untuk menyatakan kuasa
pembaruan-Nya. Maka pertanyaan untuk kita renungkan saat ini
: “Bersediakah kita membuka diri pada kehadiran-Nya dalam
kehidupan pribadi maupun dalam persekutuan untuk membawa
pembaruan hidup kita?” Mari kita semakin mempersiapkan diri
untuk mendengarkan Sabda Tuhan dengan menyanyikan PKJ
72 : 3-4.

liturgi sakramen perjamuan kudus - gki kebonjati : 07 januari 2018

2

5.

NYANYIAN JEMAAT
PKJ 72 : 3-4
SIAPA GERANGAN SANG RAJA
3) Bayi yang kudus, Engkaulah Raja Damai.
Benci Kau ubah menjadi kasih.
Yang bermusuhan menjadi bersahabat,
yang putus asa berpengharapan.
refrein :
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah!
Sang Jurus’lamat datang ke dunia!
Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah!
Kelahiran-Nya membawa damai.
4) Ya Jurus’lamat, dengarlah doa kami.
Tetaplah tinggal di hati kami.
Berkati kami dan jadikanlah kami
saluran berkat bagi sesama.

6.

PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat terkasih, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa
dengan mengingat firman-NYA dalam MAZMUR 86 : 5, “Sebab
Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah
kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu”.
Mari kita berdoa :
Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi ( diiringi musik ) ...

PL

: Bapa Sorgawi yang baik, seringkali kami belum mewujudkan
iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Bibir ini dengan mudah
mengucapkan “aku percaya”, tetapi ketika menghadapi masalah,
tidak jarang kami menggerutu, bahkan menuntut Tuhan untuk
menyelesaikan masalah itu bagi kami. Kami tidak berupaya
maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan iman kami. Kami
cenderung tidak peduli, karena yang kami harapkan adalah
kenikmatan demi kenikmatan.
Ampunilah kami ya Tuhan, ketika iman kami hanya dinikmati
sendiri. Ketika hidup berlimpah berkat, kami mensyukurinya,
tetapi kami lupa untuk menyalurkannya.
Ampunilah kami ya Tuhan, bilamana sampai saat ini pun kami
belum menunjukkan perubahan diri dan berdampak bagi
sesama.
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Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk terus membarui
dan menjawab panggilan-Mu, sehingga kamipun dapat melihat
dan merasakan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan
kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

7.

NYANYIAN JEMAAT
KJ 25 : 1-3
YA ALLAHKU, DI CAH’YA-MU
1) Ya Allahku, di cah’ya-Mu
tersingkap tiap noda.
Kaulihatlah manusia
penuh lumuran dosa.
2) Di cah’ya-Mu mesti redup
semarak bintang-bintang;
ke manakah manusia?
Dosanya tak terbilang.
3) Kepada-Mu tujuanku!
Kau tak membuang aku.
Putra-Mulah selamanya
Jalanku ke takhta-Mu.

8.

BERITA ANUGERAH (TANPA SALAM DAMAI) (JEMAAT BERDIRI)
PL

J
9.

: Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan
pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil
dari 2 KORINTUS 5 : 17, “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia
adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya
yang baru sudah datang.”
Demikianlah Berita Anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah!

NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
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B.
10.

PELAYANAN FIRMAN

DOA PELAYANAN FIRMAN (JEMAAT DUDUK)
PF

J

: (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.
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11.

12.

PEMBACAAN ALKITAB
a.

BACAAN I
L1
: Bacaan diambil dari KEJADIAN 1 : 1-5.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!

b.

ANTAR BACAAN
PNK : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 29 (Hal. 13-15)

c.

BACAAN II
L2
: Bacaan diambil dari KISAH PARA RASUL 19 : 1-7.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!

d.

BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF
: Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut MARKUS 1 : 4-11.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang mendengarkan Firman Allah dan yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“EPIFANI : KEHADIRAN ALLAH MEMBARUI MANUSIA”
13.

SAAT HENING

14.

PERSEMBAHAN PUJIAN

15.

PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt.

J

16.

: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini,
dan masa depan mengingat pengakuan kita menurut Pengakuan
Iman Rasuli.
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya …

DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF
J

: (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Kami berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.
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C.
17.

NAS PERSEMBAHAN
Pnt.

18.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

: Jemaat terkasih marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada
Tuhan dengan menghayati pengajaran Firman yang disampaikan
dalam IBRANI 13 : 15-16, “Sebab itu marilah kita, oleh Dia,
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu
ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu
lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban
yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.”

NYANYIAN JEMAAT
PKJ 146 : 1-3
BAWA PERSEMBAHANMU
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 kauterima.
3) Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.

19.

DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
(Pada saat kantong-kantong persembahan dibawa ke depan mimbar, para
Penatua juga membawa alat-alat perjamuan ke depan dan
menyerahkannya kepada Pelayan Firman yang memimpin perjamuan)
Pnt. : (Menaikkan Doa Persembahan)
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.
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D.
20.

PERAYAAN PERJAMUAN KUDUS

PENGANTAR (JEMAAT DUDUK)
PL

: Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena
Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan
mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini
diperuntukkan bagi Saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan
mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan
khusus.
Kami juga dengan penuh sukacita menyambut Saudara-saudara
yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk
merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat
ini.
Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi
kita, selayaknyalah kita memeriksa diri kita masing-masing di
hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah?
Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita: dengan istri
atau suami, dengan orangtua atau anak, dengan saudarasaudara, dengan teman dan tetangga dan dengan siapa pun yang
kita jumpai dalam kehidupan kita?
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah
menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita,
memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui
hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan
kudus saat ini.

21.

PENGARAHAN HATI
PL
J
PL
J

22.

:
:
:
:

Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.

PREFASI DAN SANCTUS-BENEDICTUS (DOA SYUKUR)
PL

: Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepada-Mu,
sebab Engkau Pencipta alam semesta,
yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang.
Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus,
yang menjadi Jalan, Kebenaran dan Hidup bagi kami.
Kami bersyukur karena Roh Kudus
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J

23.

yang Engkau kirimkan
untuk mengajar dan menghibur kami
dalam kehidupan di bumi ini
Kemuliaan-Mu kami agungkan,
dalam paduan suara bersama para malaikat
yang tak henti-hentinya menyanyi :
: (Menyanyikan Sanctus-Benedictus, KJ 310)

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS
PL

: Kita bersyukur karena Bapa Yang Mahakudus senantiasa
menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil
bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus
telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman, kita
mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus, yang
pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah
itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya
dan berkata, “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu;
perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!” Kristus, yang juga
mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, “Cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku.
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J

24.

Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi
peringatan akan Aku!”
: Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan Kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!

PERINGATAN AKAN KRISTUS
PL

J
PL

J
PL

J

: Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang
menyelamatkan dunia: kelahiran dan kehidupan Kristus, AnakNya, di antara manusia, pembaptisan-Nya, perjamuan malam
terakhir bersama murid-murid-Nya, kematian-Nya. Kita
memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikan-Nya ke surga
dalam kemuliaan, dimana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan
kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk
menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang
dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat
pengurbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan
kepada umat manusia di semua tempat.
: Terpujilah Kristus!
: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh
Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus
menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang
hidup bagi Allah.
: Terpujilah Roh Kudus!
: Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat
dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh
Kudus, sekarang dan selamanya.
: Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!

25.

DOA BAPA KAMI (DIUCAPKAN SECARA BERSAMA)

26.

SALAM DAMAI
PL

J

: Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena
itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai
Tuhan besertamu!
: Dan besertamu juga!
(Seluruh Jemaat berdiri saling bersalaman sambil berkata :
"Damai Tuhan besertamu!")
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27.

PEMECAHAN ROTI (JEMAAT DUDUK)
PL

28.

PEMBAGIAN ROTI
PL

29.

: (Sambil menuangkan air anggur ke cawan lalu mengangkat
cawan) Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan
darah Kristus.

PEMBAGIAN AIR ANGGUR
PL

31.

: Ambillah! (Roti diedarkan)
Ingat dan percayalah, bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia! Makanlah! (Jemaat
memakan roti secara bersama)

PENUANGAN AIR ANGGUR
PL

30.

: (Sambil memecah-mecahkan roti) Roti yang dipecahkan ini
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus.

: Ambillah! (Air anggur diedarkan)
Ingat dan percayalah, bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia! Minumlah! (Jemaat
meminum air anggur secara bersama)

UNGKAPAN SYUKUR
PL

: (Membacakan Mazmur 103 : 1-5, 8-13)

E.
32.

PENGUTUSAN

NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
KJ 142 : 1-4
JURANG DI HATI LEKAS TIMBUNI
1) Jurang di hati lekas timbuni,
gunung dosamu ratakanlah!
Siapkan jalan di gurun sunyi:
Allahmu datang segera!
2) Suara Yohanes pun berkumandang:
“Orang berdosa, bertobatlah!
Kamu kubaptis di dalam Yordan,
dosamu diampunilah!”
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3) Ingatlah, Yesus telah berfirman”
“Air dan Rohlah yang kau perlu,
agar kembali kau dilahirkan
dan Allah menerimamu!”
4) Siap di tangan melati putih,
suling dan tifa bunyikanlah!
Dalam perarakan orang suci
sambutlah Raja Mulia!

33.

PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

34.

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

BERKAT
PF
J

: …
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!

35.

SAAT HENING

36.

PROSESI KELUAR

liturgi sakramen perjamuan kudus - gki kebonjati : 07 januari 2018

12

liturgi sakramen perjamuan kudus - gki kebonjati : 07 januari 2018

13

liturgi sakramen perjamuan kudus - gki kebonjati : 07 januari 2018

14

liturgi sakramen perjamuan kudus - gki kebonjati : 07 januari 2018

15

