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TATA IBADAH MINGGU EPIFANE 
03 JANUARI 2021 

GEREJA KRISTEN JAWA AMBARRUKMA 

 
 

1. Persiapan : Imam memimpin doa di konsistori 

2. Liturgos :  

Liturgos masuk dan menyalakan lilin putih besar, sebagai tanda dimulainya peribadatan. 

“Shalom Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari minggu pertama di 

bulan Januari 2021 saat ini, kita masih melaksanakan ibadah secara online melalui live streaming. 

Semoga setiap kita tetap diberi kesehatan. Sebelum memulai peribadatan pada saat ini, saya akan 

membacakan beberapa warta jemaat, yang demikian …” 

(warta jemaat dibacakan beberapa saja).  

“Warta Jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam warta edisi online yang dapat diunduh dengan link 

maupun scan QR Code di bagian awal tayangan ibadah online/streaming ini.  

Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah saat ini dengan menyanyikan Nyanyian 

Rohani 94 : bait 1 dan 2  “Berhimpun Semua”.........(Jemaat dimohon berdiri) 
 

(1) Berhimpun semua, menghadap Tuhan, 

dan pujilah Dia yang murah benar. 

Berhentilah segala pengharuan, 

diganti s'lamat dan berkat besar. 

(2) Hormati nama-Nya serta kenangkan 

mujizat yang sudah dibuat-Nya. 

Hendaklah t'rus syukurmu dinyatakan. 

di dalam hidupmu dan buahnya. 

 

3. Votum dan Salam Sejahtera      (Jemaat berdiri) 

Pendeta : Jemaat terkasih marilah ibadah kita di minggu ini, kita khususkan dengan 

bersama-sama mengaku demikian: 

Semua : Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang 

tetap setia memelihara seluruh ciptaanNya 

Pendeta : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya 

melimpah atas Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. 

Jemaat : Begitu pula atas saudara. 

Semua : 5  7  i  .  /  5  7  i  .  /  5  4  3  .  / 

A    min,     A    min,    A    min. 

 

4. Lektor : Membacakan Sabda Introitus : Efesus 1 : 3 - 6                  (Jemaat duduk) 

Lektor : “Demikianlah Sabda Tuhan” 

Jemaat : “Puji Syukur kepada Tuhan” 

 

5. Liturgos : “Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus 

yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Oleh 

sebab itu, marilah dengan penuh sukacita, kita menyanyikan pujian Nyanyikanlah Kidung Baru 7, 

bait 1 dan 5, “Nyanyikanlah Nyanyian Baru” 
 

(1) Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, 

Pencipta cakrawala. 

Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia 

besarkanlah namaNya. 
 

Refr: 

Bersoraksorai bagi Rajamu! 

Bersoraksorai bagi Rajamu! 
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(5) Wahai raja-raja dan pembesar di bumi, yang mem’rintah dunia. 

Teruna, anak dara, yang tua dan yang muda, ucap syukur padaNya……Refr: 

 

6. Pendeta : Sabda Kasih (Mawas Diri) : 1 Yohanes 2 : 7 - 11 
 

7. Imam : Persiapan Pertobatan 

“Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, jika kita mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita, 

pastilah kegelapan akan lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Tuhan juga pasti akan selalu 

menerima setiap penyesalan dosa kita. Marilah kita persiapkan pertobatan kita dengan menyanyi 

dari pujian “Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan” 

Di tengah ombak dan arus pencobaan 

Hampir terhilang tujuan arah hidupku 

Bagaikan kapal yang 

S'lalu di ombang-ambingkan 

Mengharap kasihNya 

Seolah-olah tiada mampu 

Yesus perhatikan kehidupan s'tiap orang 

Yang sudah rusak dibetulkan 

dengan penuh kasih sayang 

Yesus perhatikan s'tiap tetesan airmata 

Dia mengenal hatiku yang penuh 

Penyesalan dosa… 
 

8. Imam: Doa Pertobatan 

Jemaat terkasih mari kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa: 

“Tuhan, kami datang padaMu dengan menyesal dan malu atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. 

Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami, tahun berlalu dan tahun berganti, Tuhan selalu 

menyertai kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali mengutamakan kesombongan diri kami, 

kami lupa bahwa tanpa tangan kasih penyertaanMu, mungkin kami sudah menjadi manusia yang 

tersesat. Melalui Yesus Kristus, dengan penuh kasih sayang, Tuhan sudah menghapus setiap tetesan 

air mata penyesalan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyesali dosa, dan 

mohon pengampunan. Amin.” 

 

9. Pendeta : Sabda Anugerah : Yohanes 8 : 12 

10. Pendeta : Petunjuk Hidup Baru : Matius 5 : 16 
 

11. Liturgos : “Jemaat terkasih, kita semua selalu diingatkan bahwa, Yesus Kristus adalah terang 

dunia; barangsiapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan 

mempunyai terang hidup, dan biarlah terang itu tetap bersinar dengan perbuatan-perbuatan baik. 

Mari, kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 422, bait 1 dan 2, 

“Yesus Berpesan”......... (Jemaat dimohon untuk berdiri) 
 

(1) Yesus berpesan: Dalam malam g'lap  

kamu harus jadi lilin gemerlap;  

anak masing-masing di sekitarnya, 

dalam dunia ini bersinarlah! 

(2) Yesus berpesan: Bersinarlah t'rang;  

lilinmu Kulihat malam dan siang.  

Anak masing-masing di sekitarnya, 

untuk hormat Tuhan bersinarlah! 

 

 

12. Pendeta : Pewartaan Firman       (Jemaat duduk) 

a) Bacaan  : YOHANES 1 : 9 - 14 

b) Pendeta  : Yang berbahagia ialah setiap orang  yang mendengar firman Tuhan dan 

melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 

Jemaat : 1 1  |  3 3 0 3 3  |  5 5 0 5 5  |  6 . 5 4 3  | 

                      Hale -luya Hale -luya  Hale  -  lu  - ya 

c) Thema : “Menjadi Anak Terang” 
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d) Tujuan : Jemaat mau menerima terang dari Tuhan dan mau menjadi terang dalam 

hidup ini karena beriman meneladan Yesus Kristus Sang Terang Sejati. 

 

13. Pelaksanaan Pelayanan Sidhi bagi: 

1) Sdr. ADITYA BIMA JONATHAN, putra Kel. Pnt. Agus Riyadi-Woro Wuryantini, 

2) Sdri. ELVARETA ALMAIRA MAHENDRA PUTRI, putri Kel. Hendro Subroto-Wandan 

Sari, 

3) Sdr. IVAN CHRISTIAN HARDYANTO, putra Kel. Suharjono-Dyah Erlina Handayani, 

4) Sdr. MAHENDRA KURNIA WIDHIATMOKO, putra Kel. Suharjono-Dyah Erlina 

Handayani, 

5) Sdr. ABEDNEGO GARNET ANANDA WILOSO, putra Kel. Danis Agoes Wiloso-Dkn. 

Dienna Meintawati, 

6) Sdri. YOKEBET MARTA BELLA WINARSIH, putri Kel. Hariman Yudho Raharjo-

Endang Purwatiningsih, 

7) Sdr. ANDREAS YOGA PRATAMA, putra Ibu Kartika Chandra Sari, dari Nologaten, Gg. 

Salam No.128A, 
 

Pelayanan Berkat diiringi dengan nyanyian Mazmur 134 : bait 3         (jemaat berdiri) 
 

Kiranya Khalik dunia, Allahmu beranugerah, 

b'ri dari Sion yang teguh, berkat-Nya pada jalanmu. 

 

14. Imam : memimpin pengumpulan Persembahan 

“Jemaat terkasih, mari kita meneladan Yesus Kristus, Sang Terang Sejati. Mari setiap kita 

berlomba-lomba menjadi terang yang memancarkan cahaya kasih Kristus, di sepanjang kehidupan 

kita. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita mengumpulkan persembahan baik persembahan 

minggu, bulanan maupun istimewa. Kantong 1 dan 2 untuk jemaat, kantong 3 untuk penggalangan 

dana rumah emeritus. Sedangkan persembahan syukur pelaksanaan sidhi dikumpulkan melalui 

kotak.  

Pengumpulan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 : 20, yang 

demikian : “Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus 

Kristus kepada Allah dan Bapa kita.” 

Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 274, 

bait 1 sampai secukupnya, “Pakailah Waktu Anugrah Tuhanmu” 

(1) Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu,  

hidupmu singkat bagaikan kembang. 

Mana benda yang kekal dihidupmu?  

Hanyalah kasih tak akan lekang. 

Refr: 

Tiada yang baka di dalam dunia,  

s’gala yang indah pun akan lenyap. 

Namun kasihmu demi Tuhan Yesus  

sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 

(2) Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. 

Biarlah lampumu t’rus bercahaya, muliakanlah Tuhan dihidupmu……Refr: 
 

(3) Karya jerihmu demi Tuhan Yesus ‘kan dihargai benar olehNya. 

Kasih yang sudah kau tabur di dunia nanti kau tuai di sorga mulia. ……Refr: 
 

 

15. Pendeta : Doa Syukur dan Syafaat   (jemaat duduk) 
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16. Liturgos : “Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan 

memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli yang demikian…. 
 

a) Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi. 

b) Dan kepada Yesus Kristus AnakNya Yang Tunggal, Tuhan Kita. 

c) Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. 

d) Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, 

e) disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. 

f) Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 

g) Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa. 

h) Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 

i) Aku percaya kepada Roh Kudus. 

j) Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus 

k) Pengampunan Dosa. 

l) Kebangkitan Daging. 

m) dan Hidup Yang Kekal. 
 

17. Pendeta : Pelayanan Berkat 
 

18. Liturgos : “Majelis mengucapkan terimakasih atas pelayanan firman oleh Bapak Pendeta 

Purwantoro Kurniawan, Tim Kroncong Irama Kasih dan para petugas pendukung ibadah 

pada saat ini. 

Jemaat terkasih, mari kita akhiri ibadah pada minggu ini dengan tetap menyediakan diri kita 

untuk dipakai Tuhan, menyinarkan kasih Tuhan. Mari kita bersukacita menyanyikan pujian 

Nyanyian Rohani 85, bait 1 dan 3, “Ya Tuhan Bimbing Aku” 

(1) Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. 

Bri tanganku kutaruh di tanganMu 

Karna anakMu sendiri tiada tahu 

Berjalan dan berdiri jik’ Engkau jauh. 

(3) Dan kalau tersembunyi kuasaMu 

Dan dalam gurun sunyi jalananku 

Tentu maksudMu nanti kulihatlah 

Ketika ku berhenti di trang baka. 

 

19. Liturgos : Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah 

pada hari minggu ini. Semoga pandemi segera berakhir. Mari kita bersama-sama memutus mata 

rantai Covid 19, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap aktifitas kehidupan. 

Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.” 

 


