
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu II Setelah Trinitatis, 21 Juni 2020   

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

====================================================  
Jou-jou Mangaradoti angka na Tinompa 

Panggilan Memelihara Ciptaan 
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 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 23: 1/KJ 57:1    Jesus, hami ro dison, asa                     as = do 

 Jesus hami ro dison, asa masihangoluan. 
I pe ro ma Ho tuson, jala baen ma pardomuan. 
Ni TondiM tu tondinami, unang mampar rohanami. 

 

 Yesus, lihat umatMu yang mendamba Kau berfirman, 
dan arahkan kepadaMu hati dan seluruh ind'ra, 
hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. 

 

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: Demikian Firman Tuhan Allah: “orang yang benar itu akan hidup oleh 
percayanya;  tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik!”.Haleluya!  
            (Habakuk 2:4b. Yesaya 48:22) 

S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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L:  Marilah kita berdoa: 
     Ya Tuhan Allah, Bapa kami! Kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila 

kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan 
berkatMu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan 
kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang 
teguh, agar kami, bersama-sama dengan seluruh orang percaya, menjadi pewaris 
kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena AnakMu, Yesus Kristus, Tuhan 
kami. 

S:  A m e n.  
 

03. Bernyanyi: BE 575:1    Puji ma Debata na Songkal                       bes=do 
 Puji ma Debata na songkal, pasangap ma goarNa. 

Puji ma, angka rura dohot lung, angka dolok na timbo 
dohot hasak ni galumbang sude mamuji Ho. 
Langit i na mansai hembang bintang i na mansai torang, 
ombun i na mansai saksak pasangaphon Ho o Debata. 
Tung so olo tading au, lao mamuji Ho Tuhan. 
Nasa gogo bahenonku, lao pasangaphon Ho. 
Ro di ujungni ngolungku, sai pujionku Ho. 

 

 
 

04. Pembacaan Hukum Taurat:   
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini,  

 Diacu dari Ulangan 15:9 
 Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila, 

demikian: Sudah dekat tahun ketujuh, tahun penghapusan hutang, dan 
engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak 
memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang 
engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. 

 Sai ramoti dirim, asa unang tubu pingkiran na jahat di bagasan roham, 
mandok songon on: Nunga lam jonok taon papituhon, ima taon haluaon, 
gabe murhing pamerengmu mida donganmu na pogos i, laos sundat ho 
mangalehon tu ibana, gabe alualuhononna ho tu Jahowa, gabe dapotan dosa 
ho. 

 

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 432:1-2       Sian Hurungan ni dosangki               as = do 
 Sian hurungan ni dosangki ro au tu Ho, 

Ro au tu Ho, tu haluaon di mudarMi Jesus, 
Au ro tu Ho, nasa rohangku malum, hipas, 
Gabe mamora, nang pe pogos, 
Sian jeangku ro au tu Ho, Jesus au ro tu Ho. 
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 Sian ilangku, nang ramunhi:,: Ro au tu Ho:,: 

Gabe na ias nang rohangki, Jesus, au ro tu Ho. 
Sian holsongku tu sonangMi, sian runduthu tu dameMi, 
Sian arsakku tu holongMi, Jesus, au ro tu Ho. 

 

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 Allah Bapa kami yang Mahakuasa dan Mahapengasih. Kami orang berdosa 
yang hina ini datang kehadapanMu yang Kudus dan Mulia mengaku dan 
meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami sebab 
sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi covid 19 
belumlah berakhir. Ya Tuhan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. 

 

J: Ya Allah Bapa kami yang Mahakuasa dan Mahapengasih kasihanilah kami. 
L:Ya Allah Bapa kami yang Mahakuasa dan Mahapengasih. Di dalam keadaan yang 

penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan 
kehidupan yang baru yang disebut dengan “new normal life”, berdamai dengan 
covid 19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan 
Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi 
kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan covid 
19 ini. Dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru 
ini dan bergiat di dalam pekerjaan di dalam doa dan keyakinan yang dari 
padaMu. 

J:   Ya Allah Bapa kami yang Mahakuasa dan Mahapengasih kasihanilah kami dan      
           ampunilah dosa kami. 

L: Ya Allah Bapa kami yang Mahakuasa dan Mahapengasih. Kami orang berdosa 
dan hina ini datang kehadapanMu yang Kudus dan Mulia mengaku dan 
meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan 
Tuhan karena  perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami 
tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan 
dengan segenap akal budi kami. Kami layak kena murkaMu dan terkutuk 
selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. 
Tolonglah  kami agar  kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan 
kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang Tunggal dan karena namaMu yang 
Kudus itu. Ya Allah kasihanilah kami orang berdosa ini.  Amin. 

 

L: Dengarkanlah janjiTUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; 
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti 
bulu domba.       

(Yesaya 1:18) 

Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 
S: A m e n! 
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07. Bernyanyi: BE 140:1+3   Girgir ma hamu  as= do 
 Girgir ma hamu, manogu sude, na hum na begu, manjua dope. 

Di hata ni Jesus, na sangap tongtong 
SangkapNa patulus, di portibi on. 

 
 Radoti burju, hataNa sude, sai monang hamu, baenonNa muse 

Ibana do Raja, na tong monang i 
Torop pe aloNa sumurut do i 

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel : Wahyu 7: 1-3 
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari  Wahyu 7: 1-3>>>( 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 185: 1-2     Holan Sada Debatanta           f = do 
 Holan sada Debatanta, na manompa sasude 

Na tarida di matanta, nang na so tarida pe 
Tanda ma ruhutna i, unang lilu rohami 
 

 Ndang marmula Debatanta, nang ujungna pe ndang ro 
Ndang tarida di matanta, ai rupaNa tondi do 
Holan mata ni rohaM, tau mananda Debatam 
 

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  826:1-2    Gohi au Tuhan                                                  c= do 

 Gohi au Tuhan marhite HataMi, 
gohi au Tuhan marhite HataMi. 
Songon hudon na rumar do au Tuhan di sumurMi, 
gohi au Tuhan marhite HataMi. 
 

 Gohi au Tuhan marhite HataMi, 
gohi au Tuhan marhite HataMi. 
Na mauas do tondingku, o Tuhan di HataMi, 
gohi au Tuhan marhite HataMi. 
 
 

 



 5 

12. Pembacaan Evangelium Minggu II  Setelah Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Imamat 25: 1-13 
(b) Membacakan Renungan/JamitaMinggu II Setelah Trinitatis>> Pada Halaman  
Akhir; 

 

13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: BE 672:1-2 Tung Godang Situtu                                                f= do 

--- Mengumpulkan Persembahan --- 
 Tung godang situtu ulaonmu antong, 

dipasahat Tuhanta tu ho. 
Ndang adong be tingkim marnalemba tahe, 
ngolumi bahen tiruan tongtong. 
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i 
so mangkirim balosna tu ho. 
Debata do marnida na niulami, 
manang na adong parbue ni i. 
 

 Ai lambok do soara ni Tuhanta i, 
ro ma ho las ma nang rohami. 
Sai taingot tongtong hata ni Tuhan i, 
mangarahon jolma tu Tuhan i. 
Sai patupa d.u. 
 

 

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.     
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Renungan  Minggu II Setelah Trinitatis,  
21 Juni 2020  

 

Panggilan Memelihara Ciptaan 
Imamat 25 : 1 - 13 

 
Saudara/i yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas ini kita dapat membaca bahwa 
bangsa Israel sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan tanah Perjanjian dan bila mereka 
memasuki tanah Kanaan TUHAN mewajibkan mereka menerapkan pola hidup yang baru yang 
berbeda dengan pola hidup mereka sebelumnya. Mengapa? Karena mereka sudah menjadi umat 
Allah yang Kudus, bukan lagi bangsa biasa maka pola hidup mereka harus mengikuti perintah 
Allah, bila mereka mau melakukannya dengan benar TUHAN Allah akan tetap memberkati 
mereka, tetapi bila tidak,  ketidakmauan mereka yang akan menghancurkan mereka sendiri. 
     Apa yang harus mereka lakukan? Dalam nas ini dikatakan mereka harus merayakan 2 tahun 
(1). Tahun Sabat yaitu setiap tahun ketujuh (2). Tahun Yobel setiap tahun ke 50, 7 kali tahun 
Sabat. Dan itu bukan sekedar perayaan tetapi banyak hal yang harus mereka lakukan dalam aksi 
nyata, itulah cara  mereka dalam merayakannya. Dan kalau kita baca kembali ayat 2 dikatakan 
aksi itulah cara mereka menghormati Allah dan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-
benar umat Allah. 
     Saudaraku, apakah pesan nas ini untuk kita lakukan saat ini ketika kita menghadapi pandemi 
ini? (a). Di tahun Sabat dan tahun Yobel mereka tidak boleh mengerjakan tanah. Selama tahun 
Sabat dan tahun Yobel tanah itu harus benar-benar berhenti, bersabat supaya tanah itu 
memperbaiki dirinya, supaya tanah itu kembali menjadi lestari sehingga kesuburan tanah itu akan 
meningkat kembali sehingga bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Dan bukan hanya itu, juga 
supaya manusia bisa beristirahat, supaya tidak menjadi budak pekerjaannya. Dan yang utama 
masa Sabat itu bukan hanya untuk istirahat di rumah tetapi harus digunakan beribadah 
menyembah TUHAN  sehingga bukan hanya jasmani yang dipulihkan tetapi rohani mereka 
juga dikuatkan. Dan satu lagi TUHAN menetapkan tahun Sabat dan tahun Yobel agar dengan 
cara itu umat  Israel dan kita diwajibkan melestarikan bumi ini, karena dengan demikianlah 
kita mengakui bahwa bumi ini adalah milik Allah(Mazmur 24:1).  Dan itulah yang perlu kita 
renungkan di masa pandemi ini kita harus mengakui keadaan alam ini sudah sangat 
memprihatinkan, menuju kehancuran karena keserakahan manusia yang mengakibatkan 
kerusakan lingkungan. Mudah-mudahanlah momentum ini memberi Sabat bagi alam.  
(b). Di tahun Yobel  mereka wajib saling berbagi, saling tolong menolong. Mengapa? karena 
mereka adalah umat Allah. Menurut para ahli tahun Yobel ini jugalah yang menjadi misi 
TUHAN Yesus seperti tertulis di Lukas 4 : 18-19, yaitu melakukan tindakan kasih untuk kita 
teladani. Itulah Sabat yang dikehendaki TUHAN Yesus yaitu untuk melepaskan dan 
membantu sesama kita. 
Dan TUHAN memberikan kesempatan itu kepada kita melalui masa pandemi ini, tanpa dipandu 
manusia, dunia saling membantu, tolong menolong tanpa membeda-bedakan dengan caranya  
masing-masing dan gereja-gereja juga aktif saling membantu. Kiranya perbuatan baik ini kita 
teruskan menjadi kebiasaan baru sebagai cara kita menghormati TUHAN dengan mengasihi 
sesama manusia. TUHAN melindungi dan memampukan kita. Amin.  

ROS/doc/hkbpjogja,- 


