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SEMBAH SUJUD DI GUA 

‘TUGURAN KANAK-KANAK YESUS’ 

Lagu Pembuka – dari  Puji Syukur 

Tanda Salib dan Salam Pembuka 

P. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. 

U. Amin. 

P.  Berkat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Damai, beserta kita  

U. Sekarang dan selama-lamanya. 

 

Pengantar 

Saat ini kita berkumpul, hendak menghaturkan sembah dan penghormatan kita kepada Kanak-kanak Yesus. 

Kelahiran-Nya adalah bukti nyata dari belas kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa. Dia adalah Raja 

Damai, yang mendamaikan kita dengan Allah, kita dengan sesama, dan kita dengan diri kita sendiri. Tidak ada 

yang lebih pantas untuk kita persembahkan kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita selain terima 

kasih dan tekad yang tulus untuk mengusahakan hidup yang lebih baik, sesuai dengan kehendak-Nya. 

 

Doa Pembuka 

P. Marilah berdoa, 

Ya Yesus, pandanglah kami semua yang datang bersujud. Sudilah Engkau menerima sembah dan bakti kami 

ini, dan perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugrah-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu kami 

selalu berteguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman 

serta bakti kepada-Mu. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan 

berkuasa, kini dan sepanjang masa. 

U. Amin. 

 

Bacaan I 

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus (5:8-14) 

              “Hidup sebagai Anak-anak Allah” 

Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 

Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan 

kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-



perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan 

itu.Sebab menyebutkan sajapun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah 

memalukan.Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang 

nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara 

orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." 

L.  Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur Kepada Allah 

Lagu Tanggapan Sabda - dari  Puji Syukur 

 

Injil 

P. Tuhan beserta kita. 

U. Sekarang dan selama-lamanya. 

P. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (2:16-21) 

U. Dimuliakanlah Tuhan. 

“IA diberi nama: YESUS” 

Para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam 

palungan. Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka 

tentang Anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu 

kepada mereka.Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.Maka 

kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar 

dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap delapan 

hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung 

ibu-Nya. 

 

Renungan Singkat 

Saat hening (renungan pribadi) 

Doa Sembah Sujud (didoakan bersama-sama) 

Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau karena berkenan tinggal di antara kami. Kami bersyukur kepada-Mu, 

karena Engkau berkenan menjadi saudara kami. Kami semua bergembira karena kelahiran-Mu menghibur hati kami, 

dan kedatangan-Mu membawa damai ke seluruh muka bumi. Ya Yesus, Juruselamat manusia, kami menyadari 

kelemahan kami. Maka kami datang kepada-Mu dan menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Sudilah Engkau 

memberikan kekuatan supaya kami lebih setia mengikuti bimbingan dan teladan-Mu. 

Tolonglah kami dalam mengusahakan keluarga kami sebagai Paguyuban Kasih, yang inklusif, inovatif, dan 

transformatif, yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami, kini dan 

sepanjang masa. Amin 

 



Litani Kedatangan Yesus 

Tuhan, kasihanilah kami    U. Kristus, kasihanilah kami 

Tuhan, kasihanilah kami    U. Kristus, dengarkanlah kami 

Tuhan, kasihanilah kami    U. Kristus, kabulkanlah doa kami. 

Allah Bapa di surga,    U. Kasihanilah kami…dst…… 

Allah Putra penebus dunia, 

Allah Roh Kudus, 

Allah Tritunggal kudus Tuhan yang mahaesa, 

Tuhan Yesus Kristus, 

Engkau datang membebaskan kami dari belenggu dosa, 

Engkau datang membawa penghapusan dosa, 

Engkau datang mengusir kegelapan hidup kami, 

Engkau datang membinasakan dosa dan kematian, 

Engkau datang menyelamatkan kami, 

Engkau datang mendampingi kami, 

Engkau datang mempererat persatuan kami, 

Engkau datang meneguhkan hati yang bimbang, 

Engkau datang menenangkan hati yang resah, 

Engkau datang membesarkan hati yang ketakutan, 

Engkau datang menghibur hati yang gundah, 

Engkau datang menuntun domba yang sesat, 

Engkau datang mengajarkan jalan kebenaran, 

Engkau datang membahagiakan kami, 

Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,  U. Sayangilah kami. 

Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia  U. Kabulkanlah doa kami. 

Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia  U. Kasihanilah kami. 

 

P. Marilah berdoa, 

Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Bapa untuk menyelamatkan kami semua. Tetapi kami seringkali tidak 

menanggapi tawaran kasih-Mu; kami menolak kedatangan-Mu, atau tidak menyambut-Mu dengan tulus hati. 

Ampunilah sikap kami ini. Semoga hidup kami selanjutnya lebih menampakkan keterbukaan terhadap 

kedatangan-Mu di tengah kami. Sudilah Engkau hadir dan meraja di dalam diri kami, dalam keluarga, dan dalam 

lingkungan kami, sehingga hidup kami selalu terarah kepada-Mu, dan sesudah tugas di dunia ini berakhir, kami 

layak Kauterima dan Kauikutsertakan dalam kebahagiaan abadi. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat 

kami, kini dan sepanjang masa. 

U. Amin. 



Bisa diteruskan dengan doa-doa berikut ini: 

 Doa untuk keluarga (Puji Syukur.  no.162) 

 Litani Nama Yesus yang Tersuci (Puji Syukur. no.208)  Jadikanlah Aku Pembawa Damai (Puji  

 Syukur. no.221) 

 

Doa Umat 

(Doa Umat ditutup dengan doa Bapa Kami) 

 

Doa Penutup 

P. Marilah berdoa, 

Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami boleh bersujud di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami 

kepada bimbingan-Mu. Semoga kami semakin Kaujiwai dengan semangat-Mu, yakni semangat Anak Allah, 

agar seluruh hidup kami semakin berkenan di hati-Nya. Sudilah mengantarkan doa-doa kami ke hadapan Bapa, 

sebab Engkaulah pengantara, kini dan sepanjang masa. 

U. Amin. 

 

Berkat Penutup 

P.  Tuhan beserta kita. 

U.  Sekarang dan selama-lamanya. 

P.  Semoga Allah menerangi hati Saudara supaya senantiasa menyadari kehadiran-Nya.  

U.  Amin. 

P.  Semoga Allah menjadikan Saudara pewarta kabar gembira kedatangan Yesus Sang Juru selamat. 

U. Amin. 

P.  Semoga Allah berkenan akan amal bakti saudara dan menganugerahi saudara damai sejahtera. 

U.  Amin. 

P. Semoga saudara sekalian selalu dinaungi oleh berkat Allah yang mahakuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan 

Roh Kudus. 

U. Amin 

 

Lagu Penutup - dari  Puji Syukur 
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