
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Partangiangan Keluarga/Wijk - Rabu, 29 April 2020   
Tempat: ‘Di Rumah Aja’/Tempat Masing-masing  

==========================================  
JUBILATE  

(Bersorak-sorailah Bagi Allah, Hai Seluruh Bumi!) 
 

00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 562:1-2  Hamuna Ale Jolma//Semua Suku Bangsa  do = as   

 Hamuna, ale jolma, sai puji Debata! Hamuna, ale jolma, sai puji Debata!  
 Gok asi ni rohaNa, sahat tu hita on; dohot habonaronNa, sai hot do i tongtong.  
 Semua suku bangsa, muliakan TuhanMu; semua suku bangsa, agungkan TuhanMu. 
 Besar kasih setiaNya kepada umatNya, serta kemurahanNya kekal selamanya. 

 

02. Votum/Introitus/Doa:    (L-iturgis;   J-emaat/Keluarga;    S-emua) 
 

L: Di dalam nama Allah Bapa, dan nama Anak-Nya, Yesus Kristus, dan nama Roh 
Kudus yang menciptakan langit dan bumi!  A m e n. 

L: Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi! 
J: Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian!   
L: Katakanlah kepada Allah: betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu; oleh sebab 

kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepada-Mu. Haleluya.  (Mzm 66:1-3) 
  Marilah kita berdoa:  

Ya Allah Bapa sorgawi, kami bersyukur atas berita Injil di dalam nama dan 
peristiwa Yesus Kristus yang bangkit, yang telah memberi kami iman, rahmat, 
dan pengharapan baru. Kami bersyukur atas karya Roh Kudus yang terus bekerja 
untuk mengajar, menghibur, dan menguatkan kami umat-Mu, yang kini sedang 
bergumul menghadapi dampak pandemi virus corona yang menggelisahkan ini.  

Kami memohon dengan kerendahan hati, kiranya TUHAN berkenan 
melindungi, menyertai, dan menguatkan kami menghadapi masa pencobaan 
dan masa sulit ini, khususnya karena dampak dari pandemi virus corona. Kami 
percaya sesuai Firman-Mu bahwa TUHAN senantiasa bekerja secara ajaib penuh 
rahmat untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang beriman, bagi Gereja, 
dan bangsa kami, Indonesia. Karena Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon 
berkat perlindungan, suka-cita, dan pemulihan.    

S:  A m e n.      
03. Bernyanyi: BE 562:1-2  Hamuna Ale Jolma//Semua Suku Bangsa  do = as   

 Hamuna, ale jolma, sai puji Debata! Hamuna, ale jolma, sai puji Debata!  
 Gok asi ni rohaNa, sahat tu hita on; dohot habonaronNa, sai hot do i tongtong.  
 Semua suku bangsa, muliakan TuhanMu; semua suku bangsa, agungkan TuhanMu. 
 Besar kasih setiaNya kepada umatNya, serta kemurahanNya kekal selamanya. 

 

04. Pembacaan Nas Alkitab:  Efesus 5:15-21    
L: Marilah mendengar dan membaca nas Alkitab yang ditetapkan menjadi nas 

Epistel untuk minggu terdekat (Minggu Jubilate), yakni dari  Efesus 5:15-21   >> 
Mohon teks Alkitab dibacakan! 
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05. Pembacaan Renungan Situasional/Pesan Sabda:  (ditulis oleh: Pdt. A.A.Z. Sihite) 
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebagai warga gereja dan 

sekaligus warga negara - bahkan bersama bangsa-bangsa di dunia, kini kita sedang 
bergumul menghadapi suatu ‘tantangan’ dan sekaligus ‘ujian kemanusiaan’ terkait 
dampak pandemi virus corona (covid-19) yang mencemaskan ini.  

Secara Kalender Liturgi Gerejawi, kini kita sedang menghayati dan memaknai 
Minggu Misericordias Domini yang meyakini bahwa ‘Allah memiliki hati yang peka 
terhadap penderitaan’ bagi kita umat manusia yang lemah, ringkih, dan tak berdaya. 
Bahwa sesungguhnya, Allah turut menderita bersama kita melalui peristiwa Yesus 
Kristus. Alkitab berulang-kali mengungkap bahwa belas-kasih dan kemurahan hati 
adalah sifat khas Allah yang tak tertahankan-Nya dan telah dinyatakan melalui 
peristiwa Yesus Kristus. Ia berpanjang sabar dan kasih setia-Nya berlimpah bagi kita 
orang beriman yang diberi jaminan keselamatan. 

Karena itu, sebagai orang beriman dan sebagai anak-anak terang dan juga sebagai  
putra-putri Paskah, marilah kita menanggapi karya agung-Nya dengan cara mengerti 
kehendak Allah dengan bimbingan dari kuasa dan kepenuhan Roh Kudus. 
Sehingga kita dimampukan berkata-kata dalam mazmzur pujian dan berkidung rohani 
serta bersorak  bagi TUHAN dengan segenap hati -  pun di masa sulit karena 
pandemi virus corona ini. Sembari mempersiapkan diri  kita yang (akan) memasuki 
Mingu Jubilate, marilah kita mengucap syukur selalu dalam nama TUHAN yang kita 
yakini senantiasa lebih besar dari segalanya. Sebab DIA sanggup menyertai dan 
memulihkan keadaan kita serta memberi kita masa depan yang penuh harapan.  

Semoga TUHAN memberi kita hikmat sorga, ketahanan, dan rahmat kehati-hatian 
serta semangat saling-tolong-menolong dalam menghadapi pandemi virus corona dan 
penderitaan yang kita hadapi. TUHAN memberkati, melindungi, dan memulihkan 
kita bersama Gereja, bangsa Indonesia, dan dunia. Amen. 

 
[[[  

06. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Kepala Keluarga/Yang Dituakan/Perseorangan) 
07. Bernyanyi: BE 563:1  Itapuji Debata/Mari Pujilah TUHAN   do = g   

--- mengumpulkan persembahan ---- 
 Ita puji Debata, ita puji Debata, ita puji Debata! A-men.  

Haleluya, Haleluya, Haleluya! A-men.   
 Mari, pujilah Tuhan, mari pujilah Tuhan, mari pujilah Tuhan! A-men.  

Haleluya, Haleluya, Haleluya! A-men.   
 Let us praise the Lord, our God! (x3) -  A-men. 

Alleluya, Alleluya, Alleluya! A-men.   
08. Penutup: Doa dan Berkat 

L: Marilah kita menggenapkan doa dan permohonan kita dengan Doa Agung yang 
diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya:  

S: “Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu .................”.   
L: Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan 

dengan Roh Kudus kiranya memberkati, melindungi, dan menyembuhkan kita 
bersama Gereja dan bangsa-bangsa. Amen. 

S: (Menyanyikan:) Amen, Amen, Amen.         AAZS,-/doc/hkbpjogja.org 


