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SUATU DOA PERMOHONAN KIRANYA TUHAN BERKENAN  
MENOLONG UMAT MENGATASI WABAH VIRUS CORONA 

00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 815:1/KJ 454 Uli do Tingki na Hohom/Indahnya Saat yang Teduh  do = d  

 Uli do tingki na hohom di jolo ni habangsa ni Amanghu na rade tongtong  
manjalo pangidoanki. Ai di na marsak rohakki, sai diapuli tondingki;  
malua sian jorgong i di tingki martangiang i. 

 Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapaku: kunaikkan doa pada-Nya, 
sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar;  
„ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.  
 

02. Doa Pembuka:            (L-iturgis;   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. 

  Marilah kita berdoa:   
Ya Allah Bapa sorgawi, kami bersyukur atas berita Injil Kristus sebagai kekuatan 
dari Allah yang menyelamatkan kami dan segenap orang beriman.  
Ya Yesus Kristus, kami meyakini Sabda-Mu yang berkata: “... Sebab di mana dua 
atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." 
Karena itu, hadirlah di antara kami, hadirlah di dalam hati dan jiwa kami.  
Ya Roh Kudus, kami memohon, ajari kami hari demi hari untuk melihat-Mu 
semakin jelas, mencintai-Mu semakin mendalam, dan mengikuti-Mu semakin dekat 
pun dalam situasi yang sulit dan penuh kegelisahan ini. Secara khusus, kami 
memohon, kiranya TUHAN berkenan memberi kami umat-Mu kekuatan baru 
dari sorga untuk mengatasi dan mengalahkan virus corona dan kiranya TUHAN 
berkenan mengangkatnya dari antara kehidupan kami di bumi ini.      

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 814:1/KJ 460:1 Sai Ajari Au Tuhanku/Jika Jiwaku Berdoa   do = f  

 Sai ajari au, Tuhanku, di na martangiang au, patuduhon tu rohangku  
sangkap ni rohaM di au. Songon na binaen ni Jesus na manaon humophop au;  
Unang lomo ni rohangku, lomo ni rohaM ma saut. 

 Jika jiwaku berdoa kepadaMu Tuhanku, ajar aku t‟rima saja pemberian tanganMu;  
Dan mengaku s‟perti Yesus di depan sengsara-Nya;   
Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. 

 

04. Bacaan Epistel Minggu Terdekat: Lukas 18:1-8  
(Suatu perumpamaan yang mengjarkan supaya kita selalu memohon dengan tidak jemu-jemu)     
L: Marilah membaca dan mendengar nas Alkitab yang diacu dari Lukas 18:1-8 >> 

(Mohon teks Alkitab dibacakan!) 
L: Demikian pembacaan nas Alkitab. Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah 

dan yang memeliharanya. Amen.  
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05. Melambungkan Doa Permohonan: 
L: Marilah Berdoa Syafaat: 

Allah Bapa yang Mahakuasa dan Mahamurah! Kami umat-Mu bersama orang-
orang beriman lintas agama di seluruh dunia – berdoa dan berseru memohon kiranya 
Engkau berkenan mengampuni dan menolong kami umat-Mu supaya dapat mengatasi 
dan mengalahkan wabah virus corona yang kini sedang melanda bangsa-bangsa di dunia 
yang membuat kami menderita. Bentengilah dan peliharalah kami agar terbebas dari 
ancaman wabah yang menggelisahkan dan membahayakan ini. Sembuhkanlah kami. 
Pulihkanlah orang-orang yang sakit karena wabah ini atau yang menderita karena 
pelbagai penyakit. Hiburkanlah yang berduka karena wabah ini serta teguhkanlah iman 
keluarga yang ditinggal karena musibah virus corona ini. Secara khusus, kami memohon 
kiranya Bapa sorgawi berkenan memberi hikmat kepada tim kedokteran dan ilmuwan 
agar dapat segera menemukan vaksin atau obat mengatasi wabah virus corona ini.  

Bapa sorgawi, kami juga memohon, karuniakan hikmat sorga kepada para pemimpin 
bangsa – khususnya di Indonesia - agar terus  berusaha untuk menghentikan tersebarnya 
virus corona ini serta mengatasi akibat-akibatnya. Ya Bapa sorgawi, kami juga 
memohon, tolonglah dan kuatkanlah para tenaga profesional dalam pelbagai bidang 
ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini.  

Bapa sorgawi, kami bersyukur atas belas-kasih-Mu yang menyelamatkan kami 
melalui pengorbanan Anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau 
tanamkan dalam hati kami sehingga dalam segala keadaan, kami dimampukan untuk 
mengandalkan-Mu serta memohon belas-kasih dan kemurahan-Mu. Ya Bapa sorgawi, 
pandanglah kami semua umat-Mu di dunia yang kini secara bersama sedang 
menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah belas-kasihMu atas kami dan berilah 
kami kekuatan baru untuk meningkatkan kemurahan-hati kepada  yang menderita dan 
yang membutuhkan pertolongan.  

Bapa sorgawi, kami juga memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para 
hambaMu yang melayani di lingkungan Gereja dan masyarakat agar mampu 
menggembalakan umat-Mu dengan bijak dalam situasi sulit ini dan menuntun kami 
semua untuk semakin berserah diri kepada kuasa penyelenggaraan-Mu yang kami yakini 
mendatangkan kebaikan seturut rencana-Mu., karena Yesus Kristus.  Amen. 

 
[[  

06. Bernyanyi: KJ 460:1 Jika Jiwaku Berdoa     >> mengumpulkan persembahan  
 Jika jiwaku berdoa kepadaMu Tuhanku, ajar aku t‟rima saja pemberian tanganMu;  

Dan mengaku s‟perti Yesus di depan sengsara-Nya;   
Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. 

 

07. Penutup: Doa Bapa Kami 
L: Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita dengan Doa Agung yang diajarkan 

oleh Yesus kepada murid-murid-Nya:  
S: “Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu .................”.   
S: (Menyanyikan:) Amen, Amen, Amen.          AAZS,-/doc/hkbpjogja.org 


