
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Peringatan/Perayaan Kenaikan Yesus ke Sorga  
Kamis, 21 Mei 2020   

Tempat: ‘Di Rumah Aja’/Tempat Masing-masing  

====================================================  
‘Beritakan Injil Ke Segenap Makhluk’ 

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 masing-mjasing 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 kepada 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 99:1+4 O Tondi Parbadia i Bongoti        do =es  

 O Ulubalang na gogo, songon sadarion do Ho manaek tu hasangapon!  
Naung sidung do ulaonMi na ringkot patupaonMi humophop hajolmaon.  
Sabam, tongam do Ho muli tu na uli marhabangsa di siamun ni Jahowa.  

 Sai taiti rohanami on, urupi hami on tongtong mangalo dosanami;  
paias rohanami be, parangenami baen ture nang pangkataionnami.  
Tompa roha na imbaru asa haru monang hami maralohon dosanami. 

 

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: Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan AKU di atas 
takhta-Ku, sebagaimana AKU pun telah menang dan duduk bersama-sama 
dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya. Haleluya!       (Wahyu 3:21). 

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

Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan 
Allah Bapa. Berikanlah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah 
kami gembala yang setia kepada FirmanMu dan kuatkanlah mereka melakukan 
pekerjaannya supaya berkuasa melawan si jahat, supaya Kerajaan-Mu semakin 
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tersebar dan berkembang di dunia ini hingga seluruh musuhMu tunduk dan 
takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa 
maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Jurus‘lamat kami.  

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, 
Pengantara kami. 

S:  A m e n.  
 

03. Bernyanyi: BE 636:1+5/KJ 248a           do  = es 
Jesus do Raja Bolon i/Jesuslah Raja yang Menang 

 Jesus do Raja bolon i, Sigomgom nasa na adong;  
Hot do Harajaon-Na i nang pe marujung tano on.  

 O na tinompa hehe ma pasangap ma Rajanta i  
Suruan pe marende ma baen sangap di na Monang i. 

 Yesuslah Raja yang menang sejauh edaran surya t‘rang,  
Seputar bola dunia menghalau g‘lap selamanya. 

 Makhluk semua, bangkitlah memuji Raja semesta!  
Malaikat pun bernyanyilah dan bumi ikut bergema. 

 

 
 

04. Pembacaan Hukum Taurat:  Matius 28:18b-20 
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini, dari Injil Matius 28:18b-20. 

Yesus bersabda: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala 
sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai 
kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Didok Tuhan Jesus: Nunga sahat tu Ahu nasa huaso na di banuaginjang dohot na di 
tano on. Laho ma hamu, podai hamu ma saluhut bangso, didi hamu ma nasida 
tubagasan Goar ni Ama, Anak, dohot Tondi Parbadia! Laos ajari hamu ma nasida 
mangaradoti nasa hata naung Hupatikkon tu hamu. Ai ida ma, sai na dongananKu do 
hamu ganup ari, rasirasa ro ajal ni hasiangan on! 
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 98:1+3 Tuhan Debata/Naung Manaek do Ho    do = as 
 Naung manaek do Ho, lao tu surgo do, ale Jesus, Rajanami,  

Ho do ihuthononnami. Ho Partogi i, lao tu surgo i. 
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 Suru ma TondiM, singkat ni bohiM tu bagasan rohanami manogihon tondinami.  
Lao tu surgo i, tu adopanMi. 

 

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: 
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal.            (Yoh. 3:16) 

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

 

07. Bernyanyi: BE 638:1/KJ 226:1 Patimbul Tuhan i/Dia Nobatkanlah   do = d 

 Patimbul Tuhan i di habangsa-Na i, marhasak  baen soarami mamuji Tuhan i; 
Endehon ma Rajam sian sandok roham,  
naung mate ala ni dosam, oloi ma Debatam. 

 Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus; bahana sorga bergema memuji Dia t’rus. 
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta, memuji Jurus’lamatmu kekal selamanya. 

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel: Heber/Ibrani 11:1-6  
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel yang ditetapkan hari ini, dari 

Heber/Ibrani 11:1-6  >>>   ( Mohon dibacakan dari Alkitab)  
 (Setelah dibacakan, Liturgis mengucapkan yang berikut di bawah ini:)  
L: Demikian pembacaan nas Epistel Mingguan.  

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

09. Bernyanyi: BE 256:1; KJ 225:1-2,4,5/BE 256 Jesus Kristus i do Raja/Berkereta Awan 
Putih/ do = d 

 Jesus Kristus i do Raja pinabangkit ni Ama-Na manggomgomi sasude,  
mangomgomi sasude. Jala nasa hajolmaon tu Ibana do mar-Tuhan, 
parhatopotonna be, parhatopotonna be. 

 Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi  
dan menuju takhta-Nya, dan menuju takhta-Nya. 

 Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku:  
Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. 
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 Yesus Raja Mahakuasa: bersujudlah bangsa-bangsa  
dan menjadi murid-Nya dan menjadi muridNya. 

 Hai pendosa, s’rahkan hati, berimanlah, orang sakit,  
orang miskin, haraplah, orang miskin haraplah!   

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: 
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 638:4/KJ 226:5 Patimbul Tuhan i/Dia Nobatkanlah   do = d 

 Patimbul Tuhan i, Raja parholong  i, pamanat di bugang-Na i patar holong-Na i. 
 Jangkon Partobusmi naung mate ala ho;   
Timbul hasangapon-Na i, sai hot do i tongtong. 

 Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka, Pencipta alam semesta sempurna dan megah. 
Hormati Penebus yang agung mulia; Sang Anak domba yang kudus terpuji s’lamanya.  

 

12. Pembacaan Evangelium: Peringatan/Perayaan Kenaikan Yesus ke Sorga 
(a) Membaca Nas Evangelium: Markus 16:15-20   
(b) Membacakan Renungan/Jamita >> 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. Ingkon do Boanonta Barita tu ...... 
15. Bernyanyi: BE 666:1+3/KJ 426    >> --- menyerahkan persembahan ---- 

Ingkon do Boanonta Barita/Kita Harus Membawa Berita      do = es 
 Ingkon do boanonta Barita tu inganan na holom i,  

I ma holong nang hasintongan, dame na manongtong i, dame na manongtong i. 
(Ref:) Ai naung binsar do hatiuron, nunga salpu na holom i,  

huaso ni Kristus hot tongtong saleleng-lelengna i.  
 Ingkon do boanonta Barita, Debatanta do Raja i,  

dilehon Anak sasada-Na manobus pardosa i, manobus pardosa i. (Ref:) ...... 
 

16. 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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Renungan  Khusus  - Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga –   
Kamis, 21 Mei 2020  

 

Pesan Akhir Yesus Jadi Fokus Awal Kita:   

Beritakan Injil Ke Segenap Makhluk 
 
 

Saudara/i yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam konteks pandemi virus corona yang belum 
berakhir dan belum reda ini, dari HKBP Resort Yogyakarta, saya menyapa kembali para 
pemerhati dan pendengar yang saya hormati. Setelah kita mendapat hikmat dan kesadaran baru 
melalui dampak pandemi covid-19, kini kita bersama masyarakat dunia sedang mempersiapkan 
diri hendak memasuki apa yang dinamakan sebagai ―tatanan hidup baru‖ (the new normal life) 
yang tentu saja meminta supaya kita tetap waspada dan karena itu mari kita mohon agar TUHAN 
memberi kita ‗anugerah kehati-hatian‘ dalam beribadah, bekerja, dan bermasyarakat dalam 
konteks wabah covid-19 yang belum ditemukan obatnya. 

Saudara-saudari, ada 4 peristiwa penting dalam perjalanan Yesus di bumi. Pertama, Natal 
(Kelahiran) Yesus, di mana Allah dalam Yesus turun ke bumi dan menjadi manusia. Kedua, 
Wafat Yesus di kayu salib untuk menebus umat berdosa. Ketiga, Paskah (kebangkitan) Kristus yang 
mengalahkan maut. Keempat, Kenaikan Yesus ke sorga yang disaksikan oleh murid-murid-Nya 
untuk membuktikan bahwa Yesus adalah TUHAN. Maksud Kenaikan Yesus ke sorga yaitu antara 
lain karena karya penebusan-Nya telah sempurna bagi orang beriman dan bagi dunia ini (Ibr. 
10:11-14). Itu makanya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di 
atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada 
di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan" 
bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Flp. 2:9-11); 

Saudara/i, secara Liturgi Gerejawi, rangkaian ibadah kita berkait dengan peringatan dan 
perayaan syukur Kenaikan Yesus Kristus ke sorga (Kenaikan Isa Almasih) yang selalu jatuh pada hari 
Kamis - yaitu 40 hari setelah Paskah  dan 10 hari sebelum Hari Pentakosta. Dengan kenaikan-Nya 
ke sorga, Tuhan Yesus telah menciptakan suatu gravitasi ilahi yang mengatasi dan melampaui 
gravitasi bumi. Karena Tuhan Yesus adalah Gravitator sejati yang berkuasa merajai alam semesta 
dan segenap makhluk. Yesus memiliki kuasa melebihi magnet alam sehingga siapa dan apapun di 
alam raya ini dapat ditarik, tertarik, dan takluk pada-Nya. Kekuatan ―gravitasi—Nya‖ terletak pada 
kuasa yang ada pada diri-Nya sendiri serta Firman yang diucapkan.  

Saudara-saudari, dulu, biasanya, bila seseorang hendak berpisah dengan keluarga/kerabatnya 
dalam waktu yang sangat lama atau bahkan hendak berpisah karena kematian – biasanya kata-
kata terakhir yang diucapkan akan menjadi fokus perhatian utama untuk para saksi yang 
mendengar.  Pesan-pesan akhir dari Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya - sesaat sebelum Dia 
terangkat ke sorga - yaitu Firman-Nya yang berkata: ―.... Kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 
Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi." Karena itu, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada 
segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan 
dihukum ...” (Kis. 1:8; Mrk. 16:15-16). Karena itu, marilah senantiasa menjadikan pesan-pesan 
terakhir dari Yesus menjadi fokus perhatian utama bagi kita orang beriman bersama Gereja dalam 
melaksanakan misi Yesus di dunia masa kini termasuk dalam konteks wabah covid-19 ini. Dalam 
melaksanakan perintah misionaris-Nya, mari kita lebih dulu menerima ―kuasa‖ (―dynamis‖) yaitu 
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ROH KUDUS yang hendak memampukan kita menjadi saksi-Nya untuk memberitakan Injil ke 
segenap makhluk sampai ke ujung bumi, semampu dan sekuat kita. Inti dari Injil (Evangelium; 
Gospel, Kabar Baik; Barita na Uli) adalah peristiwa Yesus yang bangkit dari maut dan menjadi 
Kabar Gembira yang mendatangkan keselamatan bagi segenap orang yang beriman kepada-Nya, 
bahkan bagi dunia (Rm 1:16-17; 1 Kor 15). Mari kita pahami dan hayati bahwa tugas 
memberitakan Injil Yesus Kristus adalah suatu pekerjaan indah dan mulia sebagaimana diserukan 
oleh nabi Yesaya: ―Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa 
berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yaitu Injil, yang 
mengabarkan berita keselamatan dan berkata:  "Allahmu itu Raja!" (Yes. 52:7). 

Saudara-saudari, alamat pekabaran Injil ditujukan kepada segenap makhluk, bukan hanya 
kepada manusia, sesuai perintah Yesus. Artinya supaya kita bersama Gereja sepanjang zaman 
memastikan bahwa tugas Pekabaran Injil hendaknya senantiasa berwawasan lingkungan hidup, 
bernilai ekologis, turut merawat ekosistem yang meliputi segenap makhluk (Mrk. 16:15), 
termasuk di dalamnya – kalau bisa kita sebut - ―menginjili makhluk yang bernama virus corona‖ 
supaya tidak menyusahkan umat, tetapi boleh bersahabat berdampingan dengan manusia! Dalam 
hal ini mari kita memahami dan menghayati-ulang pesan Yesus yang telah membuka wawasan 
misioner penginjilan agar kita peduli dan pro lingkungan hidup di planet bumi ini bahkan semesta 
alam. Supaya kita kemudian, antara lain menyadari dosa-dosa ekologis dan mencari cara-cara yang 
baru Pekabaran Injil - kendati menggunakan teknologi digital - tetapi wajib hukumnya 
berwawasan lingkungan hidup. Karena kita tidak bisa hidup dengan makan uang dan teknologi. 
Tetapi kita dapat hidup damai dan selamat di dalam Allah yang begitu besar cinta-Nya kepada 
dunia (kosmos) ini dan dalam Yesus Kristus yang peduli pada segenap makhluk. Salam. TUHAN 
memberkati, melindungi, dan memulihkan kita bersama Gereja dan bangsa Indonesia serta 
bangsa-bangsa di dunia. Amen. *AAZS*   hkbpjogja.org 

        

 


