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Persiapan 

 Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga untuk 

terlibat dalam liturgi. 

 Setiap keluarga mengambil saat teduh…. 

AJAKAN BERIBADAH 

Ibu   Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan 

kita untuk kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di hari 

Minggu II sesudah Epifani ini. Patutlah kita bersyukur untuk memuji 

dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita ada dan hidup sampai 

hari ini adalah anugerahNya. Oleh karenanya jangan ada diantara 

kita yang sombong dan bermegah diri, mari datang kehadiratNya  

dalam kerendahan hati. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan … 

berdiri 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT GB 12 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 

Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya 

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya 

NAS PEMBIMBING 

Ayah  Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi 

barangsiapa ticak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, 

melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.” (Yohanes 3 : 36) 

duduk 

DOA PENGAKUAN DOSA  

Ibu   Marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa:  

  Ya Tuhan, tersungkur dihadapan-Mu kami datang dengan rasa sesal 

dan malu akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami 

suka menyakiti hati sesama kami terlebih menyakiti hati Tuhan, saat 

kami berbicara tentang kasih dan pengampunan namun hati kami 

masih penuh dengan amarah dan dendam. Kami penuh dengan 

kemunafikan dan kami tidak menghargai sesama kami, karena itu kami 

datang memohon pengampuna-Mu. Sucikanlah kami dan 

perbaharuilah hati kami supaya kami hidup berkenan dihadapan-Mu, 

didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. amin.  
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NYANYIAN UMAT GB 50 “PERUBAHAN AJAIB” 

Perubahan ajaib terjadi padaku, ketika kasih Yesus masuk di hatiku 

Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama 

kini jadi baru 

Reff Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

 Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku 

 Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya  

 dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya 

 

PELAYANAN FIRMAN  

DOA EPIKLESE  

PEMBACAAN ALKITAB  

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab 

Yohanes 2 : 1-11  menyatakan … 

Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!    

Kel  GB. 395 Haleluya! Amin  

 Haleluya! Amin  

KHOTBAH 

Renungan  

MENDENGARKAN KRISTUS, MENJAMIN MASA DEPAN 

Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu : “isilah tempayan-tempayan itu 

penuh dengan air”. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh (ay.7) 

 Adalah penting bagi nelayan Suku Akit di desa Teluk Setimbul, 

Karimun-Kepri untuk mendengarkan suara alam. Sejak kecil mereka 

diajar memahami kondisi langit, arus, arah angin dan perubahan lain 

yang terjadi di laut. Kemampuan melaut adalah hasil latihan yang 

mereka warisi dari para orang tua. Mendengar dan mecermati apa yang 

diajarkan dengan baik oleh para orang tua dan leluhur diyakini sebagai 

salah satu faktor yang menjamin keberlangsungan hidup sebagai 

masyarakat asli dan nelayan. Salah satu kebiasaan yang kuat dalam 

komunitas yang biasa disebut “Orang Teluk” ini adalah mendengar, 
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sehingga banyak kisah, pengalaman, kesaksian, dn sejarah yang 

diturunkan melalui tradisi lisan. 

 Ketika Ibu Maria mengumpulkan para pelayan di pesta kawin di 

Kota Kana, sesudah menyampaikan masalah internal kepada Yesus, dia 

berkata, “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!” (ay.1-5). Atas 

dorongan Ibu Maria, kemuliaan Kristus dinyatakan perdana melalui 

perstiwa pengubahan air menjadi anggur. Intervensi Ibu Maria 

mengubah pandangan Yesus tentang saat dan tempat yang tepat untuk 

menyatakan kemualiaan-Nya. kedekatan dan pengenalannya tentang 

Sang Anak memberi keyakinan dan keberanian untuk meminta. Yesus 

mengarahkan para pelayan untuk melakukan kehendak-Nya, tanpa 

konfrontasi (lih.Ay.6-10). Yang dibuat Yesus adalah menyatakan 

kemuliaan. Yang dialami murid-murid ialah peneguhan iman percaya 

(ay.11). 

 Marilah mendengar kehendak Kristus dan menyimak dengan 

seksama ajaran-ajaran-Nya. Yesus pernah mengkritik dengan mengutip 

nabi Yesaya, “Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak 

mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap” 

(Mat.13-14). Jika kita menginvestasikan waktu dan tenaga untuk 

mendengar dan berproses sebagai murid, maka ada pencapaian bersama 

Krsitus, Sang Penjamin masa depan.   

UMAT MENJAWAB 

NYANYIAN UMAT  GB 117 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU” 

Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan 

Dalam kata dan tindakkan turut maksud-Mu 

Ajar kami hidup rukun, damai dan tent’ram, 

Pun dimana kami ada nyata kasih-Mu 

PENGAKUAN IMAN RASULI              berdiri 

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389B)          duduk 

PERSEMBAHAN SYUKUR  
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AJAKAN PERSEMBAHAN  

Adik Marilah kita  mengucap syukur kepada Tuhan dalam akta iman, 

persembahan syukur dengan pemberian yang berdasarkan apa 

yang ada dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada pasti 

berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan mengingat 

sabda Tuhan dari Amsal 3 : 9-10  yang berbunyi : 

 “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama 

dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi 

penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan 

meluap dengan air buah anggurnya.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara  

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ  

(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri  
an. GPIB ABRAHAM  No. 163-00-0127927-5 

NYANYIAN UMAT GB 86 “AKU BERSYUKUR” 

Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 

Dia memberi rahmat-Nya kepadaku 

Reff  Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 

 Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah 

 Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur dan pujian s’lamanya 

DOA PERSEMBAHAN  

Kakak  Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan 

syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa dalam doa syukur secara 

bersama-sama: Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan 

syukur kami ini dengan penuh sukacita. Kami sadari apa yang 

kami beri tidak sebanding dengan begitu banyak berkat yang 

Tuhan beri kepada kami, namun terimalah dan berkatilah 

pemberian kami ini ya Tuhan agar dapat berguna untuk 

pelayanan kasih dan keadilan. Urapilah majelis umat agar dapat 

mengelola persembahan kami ini seturut kehendak-Mu, didalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. amin.  

duduk 
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PENGUTUSAN 

AMANAT PENGUTUSAN  

Ibu   Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman Tuhan yang 

telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, 

dan lakukanlah Firman Tuhan.  

NYANYIAN UMAT GB 158 “MURID-MURID YESUS” 

 Murid-murid Yesus yang telah diutus, 

 Pantang menyerah mewartakan Injil Tuhan 

 Di Yerusalem sampai ke seluruh dunia 

 Kisah para rasul murid Tuhan Yesus, 

 Sudah mewartakan teladan yang sejati 

 Bagi bangsa-bangsa seluruh dunia 

BERKAT 

Ayah  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah 

berkat-Nya  

Tuhan memberkati engkau dan melindungi Engkau  

Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya  

dan memberi engkau kasih karunia  

Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu  

dan memberi engkau damai sejahtera  

Kel   GB 400 “AMIN, AMIN” 

   Amin, amin. Haleluya, amin. 

 

 

 

 

 

Saat Teduh 

Salam Persekutuan   


