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01.  PEMBUKAAN : 
P : Selamat Hari Minggu buat kita semua. Sekarang kita telah 

memasuki Minggu III Setelah Epiphanias, dan kita diarahkan 
dengan topik Minggu “KEMURAHAN ALLAH YANG 
MENYELAMATKAN”. Karena itu, di dalam kerendahan hati 
dan ketaatan, marilah kita besekutu dengan Allah, memuji 
dan memuliakan Tuhan Allah, kita bernyanyi: 

   

02. Bernyanyi KJ No. 10 : 1, 3  “PUJILAH TUHAN, SANG RAJA” 

❖ Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, brilah musikmu bergaung, 
Angkatlah puji - pujian!                             (Berdiri) 

❖ Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu; 
dalam kasihNya seluruh hidupmu tertuntun; 
hatimu tahu : berulang kali engkau 
oleh sayapNya terlindung. 

 

03. VOTUM – INTROITUS – DOA: 
P : Di dalam nama Allah Bapa, dan nama anakNya Tuhan Yesus 

Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan 
bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai Malaikat-malaikatNya, hai 
pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan FirmanNya 
dengan mendengarkan suara FirmanNya. Sion 
mendengarnya dan bersukacita, puteri-puteri Yehuda 
bersorak-sorak, oleh karena penghukumanMu, ya Tuhan. 
Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah 
banyak pulau sukacita!. Haleluya 

J :  (Menyanyikan): Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

P : Marilah kita berdoa: Ya Tuhan Allah Bapa yang 
Mahapengasih! Kami bersyukur, karena Engkau telah 
memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan 
Kebenaran, melalui AnakMu yang Tunggal, Tuhan Yesus 
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Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman 
kepercayean kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku 
serta perbnatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami 
layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus 
Kristus, Tuhan kami. Amin    (Duduk) 

04. Bernyanyi KJ No. 19 : 1, 5  “TUHANKU YESUS”            
❖ Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan Manusia, 

Kau kukasihi, Kau Junjunganku, Bahagiaku yang baka.  
❖ Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam diriMu. 

Yang Mahaindah, Harta sorgawi, hanya Engkau, ya Tuhanku! 
 

05. HUKUM TAURAT :   
P : Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 

III setelah EPIPHANIAS, Hukum Taurat Ketiga dan 
Artinya,  “Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan 
sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang 
menyalah-gunakan namaNya.” Maksudnya adalah : Kita 
harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan 
mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, 
menipu dengan memakai nama Allah; sebab hanya dalam 
penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah 
kita layak menyebut nama Tuhan Allah.  (Marilah kita 
bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita)  

J : Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang 
sesuai dengan hukumMu. Amin. 

 

06. Bernyanyi KJ No. 27 : 1 – 2  “MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 
❖ Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darahMu 

dan kar'na Kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, padaMu. 
                               === Berdiri === 

❖ Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
darahMulah pembasuhnya; 'ku datang, Tuhan, padaMu. 
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07. DOA PENGAKUAN DOSA: 
P : Marilah kita mengaku dosa dihadapan Tuhan! Kita 

berdoa: Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Engkau 
Mahamurah kasihMu kekal selama-lamanya. Kami datang 
kehadapanMu mengaku dan memohon keampunan segala 
dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat 
kasihMu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan 
AnakMu Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat kami. Amin.  

                                           === Instrumen ===                    
P : Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita : Tuhan 

adalah Penyayang dan Pengasih, panjang sabar dan 
berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukanNya kepada 
kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasNya kepada 
kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa sayang 
kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada 
orang-orang yang takut akan Dia. (Kemuliaan bagi Allah di 
tempat yang Mahatinggi!) 

J : Amin.        (Duduk) 
 

08. Bernyanyi KJ No. 424 : 4  “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 
❖ Aku pun ingin bersinar dan melayaniNya, 

hingga di sorga 'ku hidup senang bersamaNya. 
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

 

09. E P I S T E L : 
P :  Firman Tuhan yang menjadi  Epistel bagi kita pada Minggu 

III setelah EPIPHANIAS ini  tertulis dalam Markus 1 : 14 – 
20. Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea 
memberitakan Injil Allah, 

J : kata-Nya: "Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah 
dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!" 
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P : Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia 
melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang 
menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 

J : Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan 
kamu akan Kujadikan penjala manusia." 

P : Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan 
mengikuti Dia. 

J : Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan-Nya sedikit 
lagi, dilihat-Nya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, 
saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. 

P : Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan 

ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang 

upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian Pembacaan 

Firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar Firman 

Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. 
 

10. Bernyanyi  KJ No. 355 : 1, 3  “YESUS MEMANGGIL” 
❖ Yesus memanggil, "Mari seg'ra!" Ikutlah jalan s'lamat baka; 

jangan sesat, dengar sabdaNya, "Hai marilah seg'ra!" 
Sungguh, nanti kita 'kan senang, bebas dosa hati pun tent'ram 
Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.    (Berdiri) 

❖ Jangan kaulupa, Ia serta; p'rintah kasihNya patuhilah. 
Mari dengar lembut suaraNya, "AnakKu, datanglah!"  
Sungguh, nanti kita 'kan senang, bebas dosa hati pun tent'ram 
Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. 
 

11. PENGAKUAN IMAN: 
P : Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, 

sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita 
bersama-sama mengucapkannya :  

J : Aku Percaya…..    (Duduk) 
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12. WARTA JEMAAT 

13. Bernyanyi KJ No. 425: 1 – 2  
                                         “BERKUMANDANG SUARA DARI SEBERANG” 
❖ Berkumandang suara dari seberang, "Kirimlah cahyamu!" 

Banyak jiwa dalam dosa mengerang, "Kirimlah cahyamu!" 
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 

❖ Kita t'lah dengar jeritan dari jauh, "Kirimlah cahyamu!" 
Bantuanmu b'rikan, janganlah jemu, "Kirimlah cahyamu!"  
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 

 

14. KHOTBAH: Yunus 3 : 1 – 10    

15. Bernyanyi KJ No. 393 : 1— “SUNGGUH INDAH KABAR MULIA”  
                                                                                   (Pers. Ia, Ib & II: Pusat) 
❖ Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 

teristimewa rahmatMu dan hidup abadi. 
T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 
                          === Musik === 

❖ Sanak saudara dan teman Kaub'ri kepadaku; 
berkat terindah ialah 'ku jadi anakMu.  
T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 
                        === Musik === 

❖ Setiap hari rahmatMu tiada putusnya: 
hendak kupuji namaMu tetap selamanya.  
T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 
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16.  PENUTUP:   (Berdiri) 
P : Marilah kita mendoakan persembahan kita: Ya Allah 

Bapa kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan 
adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam 
kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari pada 
karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan 
kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan 
umatMu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan 
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati 
kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia 
yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa 
bersyukur kepadaMu di dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan 
kami. Amin.  

J : (Menyanyikan) BN HKBP No. 204 : 2   TUHAN KARUNIAMU  
❖ Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua 

Nyawa juga hidupku, harta milikku semua 
‘Ku serahkan pada-Mu untuk s’lama-lamanya 

P : Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu datanglah 
kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. 
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang 
secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami 
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah 
kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam 
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.  

J : (Menyanyikan): 
➢ Karena Engkau punya Kerajaan dan Kekuasaan  

Dan Kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin. 

P : Berkat !   

J : (Menyanyikan ) Amin, Amin, Amin. 
 


