
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Minggu Rogate, 17 Mei 2020   
Tempat: ‘Di Rumah Aja’/Tempat Masing-masing  

====================================================  
‘Pesan Minggu Rogate di Balik Wabah Covid-19’ 

Petunjuk/Perhatian: 
 

(a) Mohon mempersiapkan hati, waktu, dan tempat dengan baik  dan juga 
Alkitab/Bibel/BE/KJ/PKJ, serta kantong persembahan. Mohon mempelajari lagu sebelum 
ibadah bagi yang belum paham; pelaksanaan acara ibadah untuk keluarga atau perseorangan 
ini dapat disesuaikan seturut kondisi dalam masa darurat peribadatan ini; Kepala 
keluarga/Yang dituakan boleh bertindak sebagai „Liturgis‟.  

(b) Pokok Doa Syafaat:  
Mohon agar TUHAN berkenan memberi pertolongan dan hikmat sorgawi kepada Gereja dan 
bangsa-bangsa dan juga kepda para ilmuwan untuk dapat mengatasi pandemi global yaitu virus 
corona (covid-19) supaya keadaan cepat berpulih; Para siswa/mahasiswa yang studi dan yang 
hendak menyelesaikan studinya dan juga para calon siswa/mahasiswa yang hendak studi di Jogja – 
khususnya yang hendak bergabung dalam ibadah di lingkungan HKBP Resort Yogyakarta, Huria 
Magelang, dan Huria Klaten; Aksi Diakonia Huria/Gereja supaya dapat dilaksanakan dengan 
baik, ikhlas, dan gembira pada masa sulit ini; memohon kesembuhan dan ketahanan untuk 
orang-orang yang menderita karena berbagai penyakit; dan memohon karunia kesabaran 
untuk para pendamping orang yang sakit, dll,-    

---------------------------------------- 
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. 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: Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; 
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu, jadilah tenang supaya 
kamu dapat berdoa. Dan berdoalah setiap waktu di dalam Roh.  Haleluya!  
            (Mrk. 14:38; Mat. 5:44; Ef 6:18; 1 Ptr 4:7). 

S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
L:  Marilah kita berdoa:  

Ya Allah Bapa sorgawi, kami bersyukur atas berita Injil dalam nama Yesus 
Kristus yang bangkit, yang telah memberi kami iman, rahmat, dan pengharapan 
baru. Kami bersyukur atas karya Roh Kudus yang terus bekerja untuk mengajar 
dan menghibur kami, umat-Mu.  
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Secara khusus, kami memohon dengan kerendahan hati, kiranya TUHAN 
berkenan untuk menolong dan memampukan kami, umat manusia untuk 
mengatasi pandemi virus corona, dan TUHAN berkenan memberi hikmat 
sorgawi kepada ilmuwan agar dapat segera menemukan vaksin atau obat 
mengatasi wabah virus corona yang menggelisahkan dan menyusahkan kami, 
umat-Mu.  

Ya TUHAN, kami percaya atas penyelenggaraan kuasa-Mu yang kami yakini 
mendatangkan kebaikan seturut cara dan waktu-Mu. Demi Yesus Kristus yang 
telah berjanji menyertai kami. 

S:  A m e n.  
 

03. Bernyanyi: BE 30:1+4 Jesus Lehon Hatorangan        do = es  
 Jesus, lehon hatorangan, hapistaran mangantusi HataMi;  

Lehon mata na marnida dohot roha na umboto dalanMi.  
Asa tongtong maradophon bohiMi mardalan hami;  
Asa digomgomi TondiMi ma hami. 

 Sai tangihon, ale Tuhan, molo martangiang hami be tu Ho.  
Pasupasu marlobian lehononMu tu na ro manopot Ho.  
Sai dongani nama hami asa hot di parpadanan; mian hami sahat ro tu hasonangan.  

 

 
 

04. Pembacaan Hukum Taurat:  Matius 22:37-40 
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini,  

diacu dari Injil Matius 22:37-40. 
 "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 

jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan 
yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua Hukum inilah 
tergantung seluruh Hukum Taurat dan Kitab para Nabi." 

 “Sihaholonganmu do Tuhan Debatam sian nasa ateatem, sian nasa hosam 
dohot sian nasa roham! I do patik raya jala parjolo. Alai dos do arga ni na 
paduahon on: sihaholonganmu do donganmi doshon dirim! Patik na dua on 
do mangkangkam nasa Patik dohot Hata ni panurirang.” 

 

Demikian Hukum TUHAN. Marilah kita memohon kekuatan dari TUHAN 
untuk melakukan Hukum-Nya:  

S: Ya TUHAN Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan Hukum-Mu. Amen. 
 

 

05. Bernyanyi: BE 775/PKJ 302  Unang Holsoan/Jangan Kuatir       do = c 
 Unang holsoan unang tahutan, di Debatanta soada na hurang. 
 Unang holsoan, unang mabiar, haposi Debata. 
 Jangan kuatir, janganlah takut, di tangan TUHAN tiada yang kurang. 
 Jangan kuatir, janganlah takut, TUHAN jaminanmu! 
 Nothing can trouble, nothing can frighten;  
 Those who seek God shall, never go wanting; 
 Nothing can trouble, nothing can frighten, GOD alone fills us. 
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 Unang holsoan unang tahutan, di Debatanta soada na hurang. 
 Unang holsoan, unang mabiar, haposi Debata. 

 

06. Pengakuan Dosa dan Berita Pengampunan: 
L: Marilah kita merendahkan diri di hadirat TUHAN dan mengaku dosa-dosa kita. 

Marilah kita bersaat teduh sejenak dan berdoa.   >>  (------ saat teduh sejenak ------)  
 

L: Ya TUHAN Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau Mahamurah, kasih-Mu 
kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapanMu mengaku dosa dan 
memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami 
dengan berkat pengasihan-Mu dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan 
Anak-Mu, Yesus Kristus, Jurus‟lamat kami. Amen. 

 

J: Ya TUHAN, kasihanilah kami yang berdosa ini!  
Ya, YESUS KRISTUS, ampunilah dosa-dosa kami!  
Ya, ROH KUDUS, baruilah dan sucikanlah kami! Amen.  

 

L: Dengarkanlah janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku 
tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, 
firman TUHAN, yang mengasihani engkau.      (Yes. 54:10) 

Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 
S: A m e n! 

 

07. Bernyanyi: BE 789:1-2 Lului Hamu Harajaon ni Debata     do = d 
 Lului hamu Harajaon ni Debata rap dohot hatigoran-Na!  

TambahononNa  ma ondeng tu hamu. Haleluya, Haleluya.  
(Ref:) Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

 Pangido ma sai na lehononNa do, lului ma sai na jumpang;  
Tuktuhi ma sai na ungkaponNa do.  Haleluya, Haleluya.  (Ref:) Haleluya ....... 

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel: Lukas 18:1-8   
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari Lukas 18:1-8  >>>   ( Mohon dibacakan dari Alkitab)  
 (Setelah dibacakan, Liturgis mengucapkan yang berikut di bawah ini:)  
L: Demikian pembacaan nas Epistel Minggu.  

Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya.  
S: Amen.  
 

09. Bernyanyi: BE 487:1 Tung Halak na Margogo           do = d 
 Tung halak na margogo sipartangiang i. Dokdok pe sitaonon, ndang olo talu i. 

Pos situtu rohana di Debatana i. Tuhanna manaluhon sude pangalo i. 
 Nang hirahira mogap dibaen sitaonon i, marsinggang do ibana managam Tuhan i.  

Dung jumpang pe tingkina sumurut arsak i; tarapul ma rohana dibaen Tuhanta i.    

10. Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli (Manghatindanghon Hata Haporseaon): 
L: Marilah bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, sebagaimana teman-

teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya: 
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S: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa .............. dst; 
 Aku percaya kepada Yesus Kristus, ........... dst;  

Aku percaya kepada Roh Kudus ..............  A m e n. 
 

11. 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. 

 

12. Pembacaan Evangelium Minggu Rogate:  
(a) Membaca Nas Evangelium: 1 Tawarikh/1 Kronika 17:16-27   
(b) Membacakan Renungan/Jamita Minggu  Rogate >> Pada Halaman Akhir;  

Renungan ini dapat juga diakses/didengar/disimak melalui web  hkbpjogja.org 
atau di channel/kanal Youtube 
 

13. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Yang Dituakan/ Perseorangan) 
14. Bernyanyi: BE 814:1/KJ 460:1 Sai Ajari Au Tuhanku/Jika Jiwaku Berdoa   do = f  

--- Mengumpulkan Persembahan --- 
 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. 
 

 

15. Penutup: Doa dan Berkat 
L: Marilah kita menyempurnakan 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 
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Suatu Renungan Situasional, Minggu Rogate, 17 Mei 2020  
 

Pesan Minggu Rogate dalam Konteks Wabah Covid-19 
 
 

Saudara/i yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya hendak menyapa kembali para pemerhati 
dan pendengar yang saya hormati, di mana pun berada, kiranya kita tetap berpengharapan dan 
percaya akan penyertaan, pertolongan, dan belas-kasih TUHAN. Dan bagi mereka yang 
menderita sakit atau bergumul karena berbagai penyakit dan kesusahan yang lain, kiranya 
TUHAN berkenan memulihkan. Dan bagi mereka yang berduka, TUHAN kiranya menghibur 
serta meneguhkan iman keluarga. Kita bersyukur kepada TUHAN yang sedang memberi hikmah 
dan kesadaran yang baru dalam konteks wabah virus corona ini, supaya kita: semakin beriman, 
semakin rendah hati dan bermurah-hati, dan semakin peduli dengan lingkungan hidup di tengah 
dunia yang sedang menderita ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah mengawali dan 
merajai kita. Amen 

Saudara/i, sesuai Kalender Liturgi Gerejawi yang masih berkait dengan penghayatan akan 
Minggu-minggu Paskah, kini kita secara khusus hendak menghayati Minggu ROGATE dalam 
konteks wabah virus corona (covid-19) yang mencoba memaksa kita „bertekuk lutut‟, tetapi bagi  
orang beriman menjadi kesempatan berharga supaya hati dan jiwa kita „berlutut‟ untuk berdoa. 
Kata Latin: „Rogate‟ atau „Rogationis‟ artinya „berdoa‟ atau „memohon‟. Minggu ROGATE hendak 
mengajak kita bersama orang beriman supaya: berdoa/memohon kepada TUHAN. Karena berdoa 
adalah bagian yang tak terpisahkan dalam ibadah dan keseharian orang beriman di hadirat Allah. 
Dalam rangkaian doa, terjadi suatu percakapan atau „wawancara budi‟ antara kita sebagai anak 
dengan Allah sebagai Bapa sorgawi karena Yesus dan Roh Kudus. Doa adalah nafas kehidupan 
orang beriman. Orang beriman berdoa hanya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan 
tidak kepada berhala, tidak juga kepada para orang-orang yang dianggap kudus, atau kepada 
sesuatu yang diciptakan oleh Allah.  

Saudara-saudari, mungkin ada yang bertanya – khususnya pada masa-masa sulit dan penuh 
keraguan ini – apakah Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa kita? Jawabannya, Allah 
mendengar semua doa orang-orang beriman, karena “.... Dia yang menanamkan telinga, masakan 
tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang?” (Mzm 94:9). Allah 
mendengar doa serta mengabulkannya seturut cara dan kehendak-Nya sendiri dan seturut waktu 
yang Ia tentukan. Dalam kedaulatan-Nya, Allah merancang kebaikan dan damai-sejahtera bagi 
orang beriman dan bukan petaka. Karena itu, pada titik akhir, kita sebaiknya menghayati bahwa 
doa adalah suatu ketaatan total kepada TUHAN. Karena memang, doa turut mempersiapkan 
umat menerima dan menyukuri karya besar Allah yang Mahakuasa. Kapan dan bilamanakah kita 
berdoa? Kita boleh berdoa, bersyukur, dan memohon, kapan pun dan di mana pun, karena Allah 
Maha-hadir dan Maha-kuasa. Alkitab mengajak supaya kita bertekun dalam doa (Mrk 14:38; Rm 
12:12c; Kol. 4:2; Flp 4:6). Martin Luther (1483-1546) melalui salah satu jargonnya mengajak orang 
beriman supaya berdoa dan bekerja (Ora et Labora), karena Allah dalam Yesus dan Roh Kudus  juga 
berdoa dan bekerja dalam proses kehidupan dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi  umat 
yang dikasihi-Nya. Berkait dengan hal ini, perlu juga memohon supaya TUHAN memberi kita: 
„karunia  ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah‟, „keberanian untuk mengubah 
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hal-hal yang dapat kita ubah, dan kearifan untuk membedakan antara keduanya, seperti „doa 
keheningan‟ dari teolog Reinhold Niebuhr (1892-1971). Dan marilah kita camkan bahwa Roh Kudus 
turut berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan (Roma 8:26), sebab kita 
tidak cakap untuk berdoa. Itu makanya, Yesus mengajari murid-murid-Nya bagaimana berdoa 
(Mat. 6:9-13).  

Saudara-saudari, pada masa-masa sulit ini, secara khusus kita bersyukur secara oikumenis 
kepada TUHAN karena  terjadi gerakan doa yang mempersatukan kita secara lintas agama dan 
internasional,  sebagaimana antara lain yang telah diserukan oleh Komisi Tinggi dari Deklarasi 
Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan (The Document on Human 
Fraternity for World Peace and Living Together), juga seruan oleh Dewan Gereja Dunia 
(DGD/WCC), dll.,  – yang mengajak kita semua secara bersama - dari tempat masing-masing – 
dan telah terlaksana pada tanggal 14 Mei 2020, yaitu untuk berdoa memohon pertolongan dan 
belas-kasih dari TUHAN untuk menghadapi masa sulit ini. Dan marilah kita lanjutkan setiap hari 
untuk berdoa dengan kerendahan hati, untuk melambungkan doa permohonan khusus agar 
TUHAN Yang Mahakuasa berkenan dan bermurah-hati menolong umat manusia mengatasi 
pandemi virus corona, dan kiranya TUHAN juga berkenan memberi hikmat sorgawi kepada 
ilmuwan supaya menemukan vaksin atau obat mengatasi wabah covid-19.  

Dan yang terakhir, marilah kita orang beriman supaya menyempurnakan doa-doa kita dengan 
Doa Paling Agung, yaitu doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya: “Bapa kami yang 
di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti 
di sorga ...........dst. Amen.” (Mat. 6:9-13; Lukas 11:1-3). TUHAN memberkati, melindungi, dan 
memulihkan kita bersama Gereja dan bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa di dunia. Amen. 
*AAZS*   hkbpjogja.org 

 


