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TANDA SALIB DAN SALAM 

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 

U. Amin 

I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan 

Roh Kudus bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

PENGANTAR   

SERUAN TOBAT    

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat 

Allah meletakkan Sabda-Nya dan yang memaklumkan segala perintah-

Nya. 

K. Tuhan, kasihanilah kami 

U. Tuhan, kasihanilah kami. 

I. Engkaulah nabi yang mengajar dengan wibawa dan yang kudus dari 

Allah.  

K. Kristus, kasihanilah kami 

U. Kristus, kasihanilah kami. 

I. Engkaulah nabi yang penuh dengan wibawa, mengusir roh-roh jahat 

dan ditaati oleh mereka. 

K. Tuhan, kasihanilah kami 

U. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.  

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa 

kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal 

U. Amin.      

MADAH KEMULIAAN  

K. Kemuliaan kepada Allah di surga. 

U. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya. 

K. Kami memuji Dikau 

U. Kami meluhurkan Dikau 

K. Kami menyembah Dikau 

U. Kami memuliakan Dikau 

K. Kami bersyukur kepada-Mu, kar'na kemuliaan-Mu yang besar. 
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U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa 

K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, 

U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. 

K. Engkau yang menghapus dosa dunia 

U. Kasihanilah kami 

K. Engkau yang menghapus dosa dunia 

U. Kabulkanlah doa kami 

K. Engkau yang duduk di sisi Bapa, 

U. Kasihanilah kami. 

K. Kar'na hanya Engkaulah Kudus. 

U. Hanya Engkaulah Tuhan 

K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus 

U. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.    

        

DOA PEMBUKA  

I. Marilah kita berdoa: 

I. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putra-Mu untuk 

mengajar kami. Semoga berkat pengajaran-Nya yang penuh kuasa, kami 

semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada Sabda yang akan 

membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara 

Kami, yang bersama dengan Dikau dalam Persatuan Roh Kudus hidup 

berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin 

U. Amin. 

 

LITURGI SABDA 

BACAAN I (Ul 18:15-20)           

"Seorang nabi akan Kubangkitkan, Aku akan menaruh firman-Ku dalam 

mulutnya."                  

L. Bacaan dari Kitab Ulangan:                                                         

Sekali peristiwa berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama 

seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dari tengah-

tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu 

dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta 

kepada Tuhan, Allahmu, dengan berkata: Aku tidak mau lagi mendengar 

suara Tuhan, Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, 

supaya aku jangan mati! Lalu berkatalah Tuhan kepadaku: Apa yang 

dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka 
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seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. 

Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan 

kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak 

mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-

Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang 

nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak 

Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus 

mati.       

L. Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah. 

MAZMUR TANGGAPAN (PS 854; Mzm 95:1-2.6-7.7-9): Mbak Niken 

 

Mazmur: 

1. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Gunung 

Batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu 

syukur bersorak-sorailah bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. 

2. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan 

yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita; kita ini umat gembalaan-

Nya serta kawanan domba-Nya. 

3. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar 

hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di padang gurun, 

ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji Aku, padahal mereka 

melihat perbuatan-Ku. 

                          

BACAAN II  (1Kor 7:32-35)         

"Anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya 

tubuh dan jiwa mereka kudus."                 

L. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di 

Korintus:                                                                      
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Saudara-saudara, aku, Paulus, ingin supaya kamu hidup tanpa kekuatiran. 

Orang yang tidak beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara 

Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang 

beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana 

supaya ia dapat menyenangkan isterinya, dan dengan demikian 

perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-

anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh 

dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan 

perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat 

menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan 

kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan 

kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, 

dan melayani Tuhan tanpa gangguan.                       

Demikianlah sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah 

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 961) 

Ulangan. Alleluya, alleluya, alleluya 

 

Ayat. Bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang besar, dan 

bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang.  

BACAAN INJIL (Mk 1:21-28)   

"Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa."                  

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus: 

U. Dimuliakanlah Tuhan. 

I. Pada awal karya-Nya, Yesus beserta murid-murid-Nya tiba di 

Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah 

ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajaran-Nya, 

sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-

ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang 
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kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak: "Apa urusan-Mu dengan kami, 

hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? 

Aku tahu siapa Engkau, yakni Yang Kudus dari Allah." Tetapi Yesus 

menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Roh jahat itu 

menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara 

nyaring ia keluar dari padanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka 

memperbincangkannya, katanya. "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini 

berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun Ia perintah-Nya dan 

mereka taat kepada-Nya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang 

Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. 

HOMILI 

AKU PERCAYA 

I+U. Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, 
pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang 
tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh 
perawan Maria. Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius 
Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ketempat 
penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke 
surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa. Dari situ Ia 
akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh 
Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, 
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.  
     
DOA UMAT 

I. Kristuslah Sang Mesias. Ia mengajar dengan penuh kuasa demi 

keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, yang 

berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan, kebenaran dan 

hidup untuk menuju kepada-Nya.    

L.  Bagi  para pemimpin Gereja: Semoga Bapa mendampingi para 

pemimpin Gereja, agar mereka selalui dijiwai oleh semangat kenabian 

Yesus. Marilah kita mohon, …. 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.   

L. Bagi orang-orang yang menderita sakit, khususnya mereka yang sedang 

tertimpa kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Papua: Semoga 

Bapa membuka hati dan pandangan kami sehingga bersedia dengan tulus 

hati membantu mereka yang sedang tertimpa kejadian luar biasa gizi 

buruk di Papua. Semoga Bapa menghibur mereka yang sakit agar 

mendapat perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Marilah kita 

mohon: U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.   



Doa Bersama MKIF  | Minggu, 31 Januari 2021 | Pukul. 17.00 
7 

 L. Bagi para pendidik dan pembina kaum muda: Semoga Bapa menerangi 

para pendidik dan pembina kaum muda sehingga mereka selalu terbuka 

dan bersedia memahami perubahan zaman dalam membina dan 

mempersiapkan kaum muda demi tugas-tugas mereka di waktu 

mendatang. Marilah kita mohon. 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. 

L. Bagi para imam dan diakon yang berkarya di tempat terpencil: Semoga 

Allah Bapa membantu para imam dan diakon yang bertugas melayani 

umat yang terpencil tempat tinggalnya. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.         

L. Bagi kita semua di sini: Semoga kehadiran Allah Bapa di tengah-tengah 

kita menghalau kegelapan dari hati kita. Marilah kita mohon: 

U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.    

Kita berdoa untuk kesejahteraan jiwa ibu Elferia Lumban Raja, 

ibu dari Julia. 

I. Bapa Yang Mahabaik, di dalam Engkaulah kami merasa aman dan 

tenteram. Sebab Engkaulah Sumber hidup sejati kami. Dengarkanlah doa 

kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U. Amin.           

BAPA KAMI  

I. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita 

anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Kudus itu, kita berani berdoa: 

I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah 

kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. 

Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti 

kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah 

masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang 

jahat.       

I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami 

damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda 

dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup 

dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, 

Yesus Kristus. 

U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-

lamanya.   



Doa Bersama MKIF  | Minggu, 31 Januari 2021 | Pukul. 17.00 
8 

DOA DAMAI    

I. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan 

bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan 

dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami 

supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab 

Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. 

U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu.  

SAAT HENING   

DOA SESUDAH KOMUNI 

I. Marilah kita berdoa: 

I.  Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah 

penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi ini bertumbuhlah 

selalu iman kami yang sejati. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, 

yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa. 

U. Amin.  

RITUS PENUTUP 

BERKAT   

I. Tuhan bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah 

yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U. Amin. 

PENGUTUSAN 

I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita 

diutus. 

U. Syukur kepada Allah.   

Lagu Penutup: Pa Poltak dan Mbak Triem 
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