
HKBP Yogyakarta – Resort Yogyakarta 
Acara Doa Keluarga/Pribadi (Acara Partangiangan Keluarga/Perseorangan)  
Rabu, 25 Maret dan 1 April 2020  - Dalam Rangka Menghadapi Virus Covid-19  
Tempat: Di Rumah/Domisili Masing-masing  
----------------------------------------------  

MENDARASKAN & MENGHAYATI  

DOA AGUNG YANG DIAJARKAN OLEH YESUS  
 

Perhatian: 
 

(a) Acara ini untuk keluarga/kelompok kecil atau pribadi/perseorangan; pelaksanaannya kiranya 
dapat disesuaikan seturut kondisi masing-masing. Kepala keluarga/Yang dituakan = Liturgis. 

(b) Berdoalah secara pribadi dan/atau keluarga kepada TUHAN untuk memohon pertolongan, 
penyertaan, perlindungan dan kesembuhan bagi kita, Indonesia, dan dunia dari 
ancaman/dampak pandemi global yaitu viris corona (covid-19) dan juga dari aneka sakit-penyakit 
yang membuat kita menderita serta memohon kekuatan dan ketahanan menghadapinya;  

(c) Menjaga kebersihan dan kesehatan; mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air 
dan/atau dengan cairan disinfektan (hand-sanitizer);  

(d) Menjaga jarak sosial (social distancing) dan menjaga jarak fisik (physical distancing) sebagai salah satu 
cara mencegah penularan covid-19; dan mengisolasi diri atau karantina mandiri (self isolation) bila 
merasa kurang sehat/demam/batuk, dll., dan/atau pergi ke puskesmas/dokter untuk berobat.  

---------------------------------------- 
 

00. Saat Teduh:   (Berdoa dalam keheningan hati)  
01. Bernyanyi: BE 698/KJ 375 Sai Ihuthononku Jesus/Saya Mau Ikut Yesus     do = es  

 Sai ihuthononhu Jesus, sai ihuthononhu Jesus, salelenglelengna i. 
 Nang godang haporsuhon sai benget do au manaon, 
 Sai ihuthononhu Jesus salelenglelengna i. 
 Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai s'lama-lamanya. 

Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,  
 Saya mau ikut Yesus sampai s'lama-lamanya. 

 

02. Votum/Intro/Doa:    (L-iturgis;   J-emaat;    S-emua) 
L: Di dalam nama Allah Bapa, dan nama Anak-Nya, Yesus Kristus, dan nama 

Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi! Amen.  
 Pertolongan kita ialah dari TUHAN yang menjadikan langit dan bumi. 

TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan 
menjaga nyawamu.           (Mzm 121:1,7) 

J: TUHAN adalah "tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang 
kupercayai."                           (Mzm.  91:2) 

L: Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang 
terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam 
gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 
Haleluya.  
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Marilah berdoa: Ya Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus dan Roh 
Kudus. Kami bersyukur atas berita Injil yang memberi kami iman, 
pengharapan, belas-kasih, dan keselamatan. Kami memohon, ampunilah 
dosa-dosa kami dan sembuhkanlah kami! Sembuhkanlah persekutuan 
Gereja-Mu! Sembuhkanlah kota kami Yogyakarta, dan bangsa kami 
Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia dari ancaman virus corona (covid-19) 
yang sedang menjadi pandemi global, karena kuasa Kristus Yesus yang 
menjadi Jurus’lamat kami. Amen. 

 

03. Bernyanyi: BE 698/KJ 375 Sai Ihuthononku Jesus/Saya Mau Ikut Yesus   do = es  
 Sai ihuthononhu Jesus, sai ihuthononhu Jesus, salelenglelengna i. 
 Nang godang haporsuhon sai benget do au manaon, 
 Sai ihuthononhu Jesus salelenglelengna i. 
 Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai s'lama-lamanya. 

Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,  
 Saya mau ikut Yesus sampai s'lama-lamanya. 

 

04. Pembacaan Alkitab Secara Khusus:  Matius 6:9-13 (Doa Agung yang Diajarkan 
oleh Yesus kepada murid-murid-Nya; dapat dibaca dalam 2 (dua) terjemahan: Indonesia dan Batak) 

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! 

06. Suatu Refleksi Teologis untuk Mendaraskan dan Menghayati Doa 
Agung  yaitu ‘Doa Yang Diajarkan Yesus’  >>    (Matius 6:9-13) 

 

L: Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita 
sejenak mendaraskan, merenungkan dan berefleksi ulang  untuk 
menghayati dan memaknai doa agung yaitu ‘Doa yang Diajarkan oleh 
Yesus kepada murid-murid-Nya’:  

 

: Jika saya berdoa: ‘BAPA KAMI’, maka hendaknya saya berupaya 
setiap hari berperi laku sebagai anak-Nya dengan menyatakan citra 
Allah Bapa serta menghayati hidup ini bukan hanya untuk diri saya 
sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi dunia sekitar. 

 

J: Jika saya berkata: ‘YANG DI SORGA’, maka hendaknya saya 
mendahulukan Kerjaan Sorga dan menyimpan harta sorgawi di mana 
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ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya dan pencuri tidak 
dapat membongkar serta mencurinya. 

 

L: Jika saya berkata: ‘DIKUDUSKANLAH NAMA-MU’, maka 
hendaknya saya berusaha hidup dalam kekudusan. 

 

J: Jika saya berkata: ‘DATANGLAH KERAJAANMU’, maka 
hendaknya saya dengan sekuat tenaga melakukannya dengan 
mempercepat peristiwa agungMu. 

 

L: Jika saya berkata: ‘JADILAH KEHENDAKMU’, maka hendaknya 
saya  taat dalam Firman-Mu dengan menghayati kehendak-Mu 
sebagai yang terbaik. 

 

J: Jika saya berkata: ‘DI BUMI SEPERTI DI SORGA’, maka hendaknya 
saya melayani-Nya kini dan di sini. 

 

L: Jika saya berkata: ‘BERIKANLAH KAMI PADA HARI INI 
MAKANAN KAMI YANG SECUKUPNYA’, maka kiranya saya 
dapat dipercaya dan belajar mencukupkan diri dengan tidak 
mengambil yang bukan bagianku. 

 

J: Jika saya berkata: ‘DAN AMPUNILAH KAMI AKAN KESALAHAN 
KAMI SEPERTI KAMI JUGA MENGAMPUNI ORANG YANG 
BERSALAH KEPADA KAMI’, maka hendaknya saya tidak lagi 
memelihara dendam dan iri hati, tetapi senantiasa mau belajar 
mengasihi dan mengampuni. 

 

L: Jika saya berkata: ‘DAN JANGANLAH MEMBAWA KAMI KE 
DALAM PENCOBAAN’, maka hendaknya saya tidak lagi 
bersengaja menempatkan diri saya pada tempat-tempat yang 
berbahaya dan godaan-godaan yang menyesatkan dan lorong-lorong 
kilauan hampa. 

 

J: Jika saya berkata: ‘TETAPI LEPASKANLAH KAMI DARI YANG 
JAHAT’, maka hendaknya saya mengenakan seluruh perlengkapan 
senjata rohani dengan Firman Allah sebagai pedang roh melawan 
segala yang jahat dan serangan virus yang mematikan.    

 

L: Jika saya berkata: ‘KARENA ENGKAULAH YANG EMPUNYA 
KERAJAAN’, maka hendaknya saya setia dan menghamba kepada-
Nya sebagai Raja di atas segala raja. 
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J: Jika saya menghubungkan ‘KUASA’ kepada-Nya, maka hendaknya 
saya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada segalanya.  

 

L: Jika saya menganggap ‘KEMULIAAN’ sebagai berasal dari-Nya, 
maka hendaknya saya tidak lagi cari hormat untuk diri sendiri dan 
tidak mencuri kemuliaan Allah;  

 

J: Dan jika saya berkata ‘SAMPAI SELAMA-LAMANYA’, maka 
kiranya kehidupan keseharian saya tidak lagi terikat sepenuhnya 
oleh hal-hal dunia yang fana ini. 

 

S: Ya Bapa sorgawi, ajarlah kami berdoa, sebab kami tidaklah cakap untuk 
berdoa. Ajarlah kami untuk menyempurnakan doa-doa kami dengan Doa 
agung yang diajarkan oleh anak-Mu, Yesus Kristus. Amen. 

 

07. 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! 
08. Doa Syafaat (Tangiang Pangondianon):  
09. Bernyanyi: BE 806:1/KJ 438:1   >> (Dapat dinyanyikan berulangkali) 

Aha pe Masa di Ngolum On/Apapun Juga Menimpamu   do = bes 
 Aha pe masa di ngolum on, TUHAN manjaga ho. 
 Holong-Na do mangondihon ho, TUHAN manjaga ho. 
 (Reff.):  TUHAN manjaga ho, las pe roham marsak pe ho. 
          Sai diramoti ho, TUHAN manjaga ho. 

10. Penutup: Doa dan Berkat: 
L: Saudara-saudari, dengan segenap hati dan mulut, marilah 

menggenapkan doa-doa kita dengan mendaraskan doa agung yang 
diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya:   

S: ‘Ale Amanami na di banua ginjang .....’  (‘Bapa kami yang di sorga .....) 
L: Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan 

persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, dan 
menyembuhkan kita bersama Gereja, bangsa Indonesia, dan 
bangsa-bangsa, sekarang sampai selama-lamanya’. Amen      

 

 S: (Menyanyikan:) Amen, Amen, Amen. *** 
AAZS/doc,-  hkbp-resort-jogja 


