
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu XV Setelah Trinitatis, 20 September 2020   

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

====================================================  
DIPAPATAR DEBATA HUASONA MARHITE NA TINOMPANA    

(KUASA ALLAH NYATA DALAM CIPTAANNYA) 

 
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 2:1-2  NAENG PUJIONHU HO JAHOWA 

1 
Naeng pujionhu Ho Jahowa 
ai Ho do Debata na tutu i. 
Sai suru Tondi Parbadia 
tu au asa hupuji goarMi. 
Marhitehite Jesus, AnakMi; 
asa lomo rohaM di endengki 
2 
Togihon ma au tu AnakMu 
asa tu Ho ditogu au muse. 
TondiM pasaorhon tu tondingku 
manogu au di dalan na ture. 
Asa tongtong gok dame rohangki, 
huhut girgir mamuji goarMi. 
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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:  Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih 
yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaKu kepadamu  !  Haleluya  (Yeremia 31:3) 

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

      Ya Tuhan Allah, yang mahakuasa dan mahapengasih. Engkau mengkehendaki agar kami 
hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada 
kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. 
karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadaMu: berikanlah kami Roh 
Kudus agar kami percaya akan kasihMu yang menjadi dasar pengharapan kami akan 
hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. 

 S:  A m i n.  
 

03. Bernyanyi: BE 559:1+4  DEBATA NA SONGKAL JALA NA BADIA 
1 
Debata na songkal Sitolu sada, 
Di sogot ni ari hupuji goarMi, 
Debata na songkal siparasi roha 
Sitolu sada, na badia i. Amen. 
4 
Debata na songkal, Sitolu sada, 
nasa na tinompa, ingkon mamuji Ho. 
Debata na songkal, siparholong roha 
Sitolu sada, na badia Ho. Amen. 
 

04. Pembacaan Hukum Taurat:   
L: Yang menjadi Hukum TUHAN untuk kita hari ini, tertulis dalam Titah Pertama: 

Titah Pertama 
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada allah lain, kecuali Aku. 
Maksudnya adalah: 
Kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah, dari pada 
terhadap segala-galanya. 
Demikian Hukum TUHAN. Marilah kita memohon kekuatan kepada TUHAN untuk 
melakukan Hukum-Nya. 

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

05. Bernyanyi: BE 432:1+3  SIAN HURUNGAN NI DOSANGKI 
1 
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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3 
Ganggu ni roha, tading mai,:,: Jesus au ro:,: 
Sai haposanhu ma hataMi, Jesus au ro tu Ho. 
Ndang pandelean ni rohangki, sude huauphon tu holongMi, 
Gabe martua, las rohangki, 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 Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Engkau Mahamurah kasihMu kekal selama-
lamanya. Kami datang kepadaMu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan 
kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasihMu serta ampunilah dosa kami di 
dalam penebusan AnakMu, Yesus Kristus Juruselamat kami.   Amin.  

 

L: Dengarkanlah janji  TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaKu 
tidak akan beranjak dari padamu, dan perjanjian damaiKu tidak akan bergoyang, Firman 
Tuhan yang mengasihi Engkau.  (Yesaya 54: 10) 
Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 

S: A m i n! 
 

07. Bernyanyi: BE 378: 1+3  SAI DIJANGKON JESUS I 
1 
Sai dijangkon Jesus i angka na mar dosa i, 
Nang na dao, na lilu pe, asal ro tu Jesus i. 
Sai paboa hata i tu sude pardosa i. 
Ai dijangkon Jesus do angka na mamuas ro. 
3 
Dohot au dijangkon do, tondingki diuras do. 
Tung na las do rohangki mida Jesus Tuhanki. 
 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel 1 Raja-raja 19:9-18 >>>( Mohon dibacakan dari Alkitab)  
(Setelah dibacakan, Liturgis mengucapkan yang berikut di bawah ini:)  
L: Demikian pembacaan nas Epistel Minggu ini  
 Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya. 
S: Amen. 

 
09. Bernyanyi : BE 489:1+3  SAI HAPOSI TUHANMI 

1 
Sai haposi Tuhanmi nang dihagogotan i. 
Nang tung jut pe rohami, sai haposi Tuhanmi. 
I tutu, pos rohangki di Ho, ale Tuhanki. 
Paima sahat au tu Ho, tongtong haposanhu Ho. 
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3 
Nang alo tu rohaMi, dalan sidalanmi, 
Ndang dung sala Tuhanmi di panoguonNa i. 
I tutu, pos rohangki di Ho, ale Tuhanki. 
Paima sahat au tu Ho, tongtong haposanhu Ho. 
        

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 491:1... O JESUS TUHANNAMI I 

1 
O Jesus Tuhannami i, sondangi rohangki, 
Lao salpu do na bernit i, dung bongot sondangmi. 
Na roa nang na bernit pe, na lao do sasude, 
Tiur tongtong do langkangki, dung bongot Ho tu si: 
Ale Tuhan, sai tatap ma, asi rohaM, sondangi ma; 
Sai pujionku basaMi, na sumarihon ngolungki. 
2 
Di hau na pinarsilang i, do mate Jesushi. 
Disi ditobus tondingki, disesa dosangki. 
Naung talu do sibolis i, ndang boi mangago be; 
Dibahen i las rohangki, mamuji Jesus i. 
Ale Tuhan, sai tatap ma, asi rohaM, sondangi ma; 
Sai pujionku basaMi, na sumarihon ngolungki. 
 

 

12. Pembacaan Evangelium Minggu XV  Setelah Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Lukas 17:26-37 
(b) Membacakan Renungan/Jamita Minggu XV Setelah Trinitatis>> Pada Halaman  
Akhir; 

 
13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 

 
14. Bernyanyi : BE 543:1...  BUNI BINGKAS NI HOLONG --- Mengumpulkan Persembahan --- 

1 
Buni bingkas ni holong, ni Tuhanta i di au. 
Ditobus dohot mudar i, pardosa songon au. 
Alai on do na huboto: Ditiop Jesus gomos tanganhu. 
Tondingku do diramoti, ro di haroroNa i. 
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2 
Buni umbaen boi malum au dihorhon Debata. 
Dibaen na huhaposi ho di dolok Golgata. 
Alai on do na huboto: Ditiop Jesus gomos tanganhu. 
Tondingku do diramoti, ro di haroroNa i. 

 
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.       DJTS/doc/hkbpjogja,- 
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 Renungan Minggu  XV Trinitatis, 20 September 2020  

Perlengkapi Iman Menyambut Kerajaan Allah 
(Lukas 17:26-37) 

Saudara-saudari, warga dan majelis jemaat serta segenap pecinta dan pemerhati yang dikasihi oleh Yesus 
Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai dan merajai hati dan pikiran kita di mana pun 
berada pada masa pencobaan yang menyulitkan ini. Amen. Seorang ahli Perjanjian Baru, C. H. Dodd mengatakan 
bahwa kerajaan Allah  (Ibrani: malkuth) merupakan kata benda abstrak yang dapat berarti kedudukan atau 
martabat raja (kingship), kuasa pemerintahan (kingly rule), pemerintahan (reign), atau kedaulatan (sovereignty). Secara 
sederhana, ia mengartikan Kerajaan Allah sebagai: “God reigns as King” atau bertakhtanya Allah sebagai raja. 
Kerajaan Allah sama sekali tidak menunjuk kepada sebuah lokasi atau tempat yang istimewa dan penuh dengan 
kebahagiaan, tetapi menunjuk kepada pemerintahan Allah atas umat-Nya dan atas semesta ciptaan-Nya. Walau 
tidak pernah mendefinisikan “Kerajaan Allah" namun ketika di hadapan Pontius Pilatus, Tuhan Yesus menjawab 
tujuan kedatangan-Nya bukan untuk memiliki daerah kekuasaan yang bersifat fana di dunia ini; Kerajaan-Ku bukan 
dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ... (Lih. Yoh. 18:36). 

Saudara-saudari, Kerajaan Allah sudah datang dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Manifestasi Kerajaan 
Allah sudah dinyatakan dan hukum Kerajaan pun telah dinyatakan dalam firman-Nya (Lih. Matius 5-7-10). Ketika 
Yohanes Pembaptis menyampaikan berita akan kedatangan Kerajaan Allah itu, “Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga 
sudah dekat!” (Mat 3:2) Frasa sudah dekat menyatakan bahwa Kerajaan ini belum datang. Kerajaan tersebut nyata 
dalam kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Tuhan 
Yesus, “Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?” (Mat 11:3), Tuhan Yesus 
menjawab, “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat: ....” (Mat. 11:4-6). Tuhan 
Yesus tidak menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes secara langsung. Jawaban Tuhan Yesus menyatakan 
bahwa mereka tidak perlu menunggu lagi. Mesias, Raja itu, sudah datang. Ini menyatakan bahwa pemerintahan 
Allah sudah datang. 

Saudara-saudari, firman Tuhan juga menyatakan akan datangnya Kerajaan Allah secara riel di dunia ini, 
melalui kedatangan Kristus yang kedua kalinya. KedatanganNya tersebut sebagai perwujudnyataan kuasaNya dan 
kasihNya terhadap dunia dan ciptaanNya. Tuhan akan menjadi Raja Shalom di atas bumi sebagai kegenapan akan 
doa dan kerinduan orang percaya, “Datanglah kerajaan-Mu”. Ketika Yesus datang ke bumi untuk kedua kalinya, 
maka waktu kerajaan itu akan tampak dalam kuasa kemuliaan sepenuhnya (ayat Luk 17:24; bd. Mat 14:30). Dalam 
hal kedatangan kerajaan Allah secara nyata, Yesus memberi gambaran tentang orang-orang dalam kisah Perjanjian 
Lama. Dimulai dari peringatan nabi Nuh yang tidak dihiraukan oleh umat. Sementara nabi Nuh dan keluarganya 
mempersiapkan apa yang perlu, orang-orang pada umumnya justru menertawakan mereka. Orang lain pada makan 
minum sampai mabuk. Mereka berbuat sekehendak hati tanpa peduli akan tanda dan peringatan. Mereka lengah 
dan terbuai akan kemabukan sehingga menjadi binasa. Sementara Nuh dan keluarganya selamat karena mengerti 
tanda dan peringatan Allah. Kemudian Yesus mengambil contoh yang kedua yang juga masih dalam Perjanjian 
Lama, yaitu kisah Sodom dan Gomora. Peringatan Allah melalui Lot tidak mereka hiraukan. Mereka tetap pada 
pola hidup berdosa yang tidak membawa keselamatan. Mereka hanya peduli pada diri sendiri, tidak memberi 
ruang dalam diri akan kehadiran Allah yang menyapa. Karena ketidaksadaran dan ketidakwaspaan mereka 
sendirilah akhirnya mereka binasa. Kesalahan yang mendatangkan malapetaka bagi istri Lot adalah seperti filosofi 
dalam Batak yang menyatakan "didia adong artam, disi do roham" (dimana hartamu, disitulah hatimu). Istri Lot lebih 
menyayangi hartanya yang duniawi daripada yang sorgawi (bd. Ibr 11:10). Ia berpaling karena hatinya masih ada di 
Sodom (Kej 19:17,26;). 

Saudara-saudari, Yesus mengajak para murid dan kita semuanya untuk senantiasa mempunyai hati yang 
terjaga. Selalu waspada dan siap sedia menjadi satu-satunya jalan dalam menantikan kedatangan Anak Manusia 
yang tidak seorangpun tahu kapan saat dan waktunya. Waspada berarti tidak terlena dengan hal yang 
memabukkan di dunia ini, seperti: hedonisme (uang, harta dan jabatan) yang menimbulkan sifat keserakahan, 
ketamakan, dan kedegilan hati. Seperti burung nasar mengerumuni mayat, seperti itulah konsewensi hukuman 
menimpa orang fasik ketika Kristus datang kembali (bd. Mat 24:28; Wahy 19:17-18). Oleh karena itu saudara-
saudari, marilah kita siap sedia memperlengkapi iman dalam menyambut kerajaan Allah. Salam. DJTS** 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=17&verse=24&tab=text
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=14&verse=30&tab=text
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Ibr&chapter=11&verse=10&tab=text
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej%2019:17,26&tab=text
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=24&verse=28&tab=text
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Why%2019:17-18&tab=text

