
 
Acara Ibadah Pengucapan Syukur  

Awal Tahun Baru Keluarga 
HKBP se-Resort Yogyakarta - Distrik XVIII Jabartengdiy  

Pada Old & New Year 1 Januari 2019 - Pukul 00:00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Merayakan Tahun Rahmat TUHAN 

 
1. Pengantar   :                                  (L-iturgis;  J-emaat;  S-emua) 

L:  Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang menyertai 
dan memimpin kita di tahun yang lalu dan yang berkenan mengantar kita 

memasuki tahun rahmat, yaitu tahun baru 2019.  

 Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, marilah kita 
menjalani tahun 2019 ini dengan mengandalkan belas-kasih dan penyertaan-Nya. 
Marilah tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih, karena Kristus Yesus. 
Terpujilah TUHAN dari generasi ke generasi, sejak dahulu kala, sekarang, dan 
sampai selama-lamanya. 

J:   Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha tinggi. Amin 
 

2. Bernyanyi:  BE 70:1-2  Naung Salpu Taon na Buruk i do = f        (KJ 10:1+4) 
1) Naung salpu taon na buruk i, Ho ma hupuji Tuhanki. 
 :;  Ai diramoti Ho tongtong tondingku dohot dagingkon.  (2 x) 
2) O, Jesus sai asi rohaM, paian denggan ni basaM. 
 ;: Muse di taon na 'mbaru on, di nasa HuriaM  tongtong.  (2 x) 

 
3. Pembacaan Nas Pujian:  >>  Mazmur : 103 : 1 – 3 ; 8 – 13    (Berbalasan) 

L: Pujilah TUHAN, hai jiwaku!  
 Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! 

J: Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! 
L: Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,  
 yang menyembuhkan segala penyakitmu, 

J: TUHAN adalah penyayang dan pengasih,  

 panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 
L: Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. 

J: Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal 

dengan kesalahan kita; 
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L: Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang 

takut akan Dia; 

J: Sejauh Timur dari Barat,  

 demikian dijauhkan-Nya dari kita pelanggaran kita. 
S: Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang 

yang takut akan Dia. Haleluya! Amin 
 

4. Bernyanyi: KJ 408:1     Di Jalanku `Ku Diiring do = as 

 Di jalanku ‘ku diiring oleh Yesus Tuhanku. 
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku? 
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. 
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku; 
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku. 

 

5. Renungan Introspektif/Retrospektif   (Rujiruji)  
L:  Kita baru saja melewati tahun 2018. Banyak hal yang telah terjadi mewarnai hidup kita 

bersama Gereja dan bangsa Indonesia. Ada suka dan duka, ada tangis dan tawa, ada 
untung dan rugi; bahkan ada gagal dan berhasil. Belum lagi persaingan dan pergulatan 
kehidupan yang ketat dan keras, serta kebutuhan hidup  sehari-hari yang semakin 
meningkat dan mahal. Dalam konteks kehidupan global masa kini, kita menghadapi 

persoalan:(a) Kemiskinan dan ketidak-adilan; (b) Radikalisme/ Sektarianisme yang jualan 

Tuhan dan agama dengan menyebar hoax dan kepalsuan untuk meraih takhta dan 

harta; (c) Krisis Ekologis yang berakar dari krisis moral; (d) Bencana, dll.  Lalu bagaimana 
kita menanggapinya dengan iman dan pengharapan di dalam TUHAN yang kita yakini 
senantiasa memelihara kita?  

 

J:  Terpujilah Allah yang senantiasa lebih besar dari segenap perkara hidup kita. Terpujilah Allah yang 

memberi kita kelegaan setelah letih lesu dan berbeban berat supaya kita belajar pada-Nya.   
 

L:    TUHAN telah menganugerahkan waktu bagi kita, namun kita kurang sungguh-sungguh 
mengisinya dengan karya terbaik kita yang nyata, sehingga banyak kesempatan berlalu 
bahkan sia-sia. Pertobatan hati, pikiran, dan tindakan, belum sungguh-sungguh terjadi 
di antara kita karena dosa terlalu kuat menggoda kita melakukan yang tidak seturut 
kehendak TUHAN. 

 

J:  Terpujilah Allah yang senantiasa menawarkan pengampunan dosa supaya kita bertobat dan 

beroleh kasih karunia dan damai sejahtera, dan mengajak kita melakukan bakti pada-Nya.   
 

L:  Kehangatan dan perhatian sesama anggota dan antar keluarga terasa semakin terganggu 
dengan kehadiran produk ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), semisal gadget, 
handphone, internet, dan lain-lain. Hubungan suami dengan istri, anak dengan orangtua 
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yang kurang harmonis, jumlahnya semakin bertambah karena belas-kasih semakin memudar 
dan kepedulian semakin menipis.   

 

J:  Ya TUHAN, kasihanilah kami!  

  Ya Yesus Kristus, tolonglah kami!  
  Ya Roh Kudus, baruilah kami!. 
 

L:  Kita telah meninggalkan tahun 2018 dan kini kita memasuki Tahun Rahmat 2019. 
Marilah kembali membarui komitmen kita untuk menanggapi berkat dan rahmat 
TUHAN atas keluarga, Gereja, dan bangsa kita. Marilah kita belajar dari pengalaman di 
tahun yang lalu dan berani melangkah maju di tahun yang baru ini. Marilah sungguh-
sungguh meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kita, baik di tengah-tengah 
keluarga, gereja,  maupun di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 

Di tahun 2019 ini, mari membarui janji kita kepada Tuhan bahwa masing-masing 

keluarga kita bersama Gereja, bertekad menjadi berkat bagi dunia. 
 

S:  Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus! Kami memohon, berkati dan lindungilah kami; 
jadikanlah keluarga kami bersama Gereja-Mu agar semakin menjadi berkat  bagi masyarakat dan 
bangsa Indonesia dan dunia ini. Kami memohon,  lindungi dan sertailah kami semua di 
sepanjang tahun 2019 ini sampai akhir segenap masa dan waktu. Amen.  

 

6. Bernyanyi: BE 753:1/NKB 188           do = es 
Di Pardalanan Jesus di Jolongku /Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan 

 Di pardalanan Jesus di jolongku; holong ni tangan-Mi manogu au.  
 Nang di ngolungku Ho do sombaonku, tung sonang mardalan raphon au.  
 Huboto do tangkas panoguon-Mu, diiringiring Ho do langkangki;  
 sahat rodi ujung ni pardalanku, togu ma au jonok tu lambung-Mi. 
 

 Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku.  
 Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.  
 Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya,  

hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. 
 

7. Ucapan/Sambutan/Refleksi Keluarga:  
(Masing-masing mengucapkan/mengungkapkan syukur sepatah dua kata; sambil mengakui dan mengharapakan 
pertolongan dan penyertaan TUHAN; serta saling bermaafan. Diawali dari anak usia termuda) 

 

8. Doa Syafaat/Tangiang Pangondianon:  (Dipimpin Orangtua/yang tertua) 
 

9. Bernyanyi:  BE 806 /KJ 438  

Aha pe Masa di Ngolum on (Apa pun Juga Menimpamu) 
            (Mengumpulkan Persembahan Syukur  untuk  Gereja HKBP Yogyakarta) 

 Aha pe masa di ngolum on, Tuhan manjaga ho.  
   Holong-Na do mangondihon ho, Tuhan manjaga ho.  
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     Refr.: Tuhan manjaga ho, las pe roham, marsak pe ho.  

   Sai diramoti ho, Tuhan manjaga ho.  
 

 Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu 
     Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Ref.. 
 

 

10. Pembaruan Tekad:  

L:  Kita baru saja meninggalkan tahun 2018 dan Kita berharap di tahun 2019 ini,  Keluarga 

Kita  siap menjadi berkat bagi dunia. Salah satu misi kita agar menjadi berkat, yaitu 

dengan memperlengkapi diri sebagai Keluarga yang berbelas kasih dan berbela rasa sebagai 

cerminan iman kita kepada TUHAN.   
 

J:  Ya TUHAN, jadikanlah aku setia kepadaMu dan buatlah aku menjadi berkat bagi dunia. 

 
L:   Di awal tahun baru 2019 ini, marilah kita masing-masing menyerukan: ‘Dengan 

mengandalkan belas-kasih TUHAN, aku hendak membarui hidupku dari hari ke hari 
supaya semakin berkenan pada-Nya’.  

 

J:  Ya TUHAN, jadikanlah aku setia kepadaMu dan buatlah aku menjadi berkat bagi dunia. 
 

L:  Dalam menjalani dan mengisi tahun 2019 ini, marilah selalu mengingat dan 

menghayati janji Tuhan Yesus yang berkata: Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman (Matius 28:20b) 
 

J: Ya TUHAN, jadikanlah aku setia kepada-Mu dan buatlah aku menjadi berkat bagi dunia. 
 

L: Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada 
murid-murid-Nya:  

 

 S : Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu   ...................... 

 S : (Menyanyikan:) Amen, Amen, Amen. 
 

11. Bersalaman dan Ramah-tamah Keluarga:  
---------------------- 

 
Pendeta Resort, Pendeta Fungsional  

dan Penatua HKBP se-Resort Yogyakarta 
Mengucapkan: 

SELAMAT  TAHUN  BARU - 1  JANUARI  2019 
TUHAN MEMBERKATI DAN MELINDUNGI HKBP DAN INDONESIA! 

Written by: hkbp jogja/aazs 


