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MINGGU LETARE, 22 Maret 2020
LAS NI ROHA DIBAGASAN TUHAN I
(SUKACITA DALAM TUHAN)
HKBP Yogyakarta – Resort Yogyakarta
Usaha Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
===================================================

Dengan membaca, menimbang, dan memperhatikan pesan pastoral dari Ephorus HKBP, Praeses
HKBP Distrik XVIII Jabartengdiy, dan Himbauan/Pengarahan dari Pemerintah Republik Indonesia
terkait merebaknya virus corona (covid-19) yang telah ditetapkan oleh World Health Organization
(WHO) sebagai pandemi global, maka Rapat/Sermon Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta – Resort
Yogyakarta, pada hari ini Jumat 20 Maret 2020, telah memutuskan:
1. Semua jadwal Ibadah Minggu (Umum/Dewasa, Anak Sekolah Minggu dan Remaja) di HKBP
Yogyakarta pada tanggal 22 dan 29 Maret 2020 ditiadakan di Gereja dan dialihkan di rumah
(tempat domisili) masing-masing. Dan Acara Ibadah Minggu untuk tanggal tersebut dapat
diakses di web/situs HKBP Yogyakarta, yakni: hkbpjogja.org atau dibagikan via grup WA oleh
Sintua/Parhalado di lingkungan Wijk/Wilayah masing-masing.
2. Ibadah Minggu akan dilaksanakan kembali secara kreatif pada hari Minggu 05 April 2020.
3. Ibadah Anak Sekolah Minggu dan Remaja, tanggal 29 Maret sampai dengan Minggu Paskah
tangal 12 April 2020, untuk sementara waktu dialihkan di rumah masing-masing. Gereja
bersama Seksi/Guru Sekolah Minggu/Remaja akan menyediakan sebentuk acara ibadah kreatif
secara online/offline/video yang kemudian akan dishare melalui WA Grup, atau sejenisnya;
4. Renungan Evangelium setiap Minggu dapat diakses melalui web gereja kita (yang sudah online
sejak 2014), dengan alamat web: hkbpjogja.org
5. Kegiatan PA Kategorial (Parompuan, Ama, Lansia, Naposobulung, Sermon Guru Sekolah
Minggu), Pengajaran Kelas Katekisasi Sidi, dan Partangiangan Wijk/Wilayah, untuk sementara
diliburkan sampai tanggal 30 April 2020.
6. Persembahan (kolekte) dalam Ibadah Minggu, untuk sementara disampaikan/diantar 1 kali ke
altar setelah khotbah (tidak memakai kantong).
7. Persembahan syukur/bulanan/tahunan, keluarga/pribadi, dapat diserahkan melalui Penatua
Wijk/Wilayah atau melalui kantor Sekretariat atau dapat ditransfer ke nomor rekening gereja:
1966144222 BNI Cabang UGM – atas nama: HKBP Yogyakarta.
8. Jika ada anggota jemaat yang ingin secara khusus untuk didoakan/dikunjungi atau yang hendak
menerima Sakramen Perjamuan Kudus dan Sakramen Baptisan Kudus Darurat, akan tetap
dilayani oleh Parhalado HKBP Yogyakarta.
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Ibadah Malam Passion akan dilaksanakan hanya 1 x (satu kali), yakni: pada hari Rabu tanggal 8
April 2020, pukul 18:00, di Gereja.
Ibadah Jumat Agung, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, pukul 06:30; 09:00; dan 17:30,
akan dilaksanakan secara ringkas dan kreatif dan kemudian dirangkai dengan Pelayanan
Sakramen Perjamuan Kudus.
Ulaon na Hohom pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, ditiadakan.
Ibadah Sabtu Sunyi (Malam Paskah) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, ditiadakan.
Ibadah Paskah Subuh (Partangiangan Buhabuha Ijuk) pada hari Minggu 12 April 2020 pukul
04:00, ditiadakan.
Ibadah Minggu Paskah Raya, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, pukul 06:30; 09:00; dan
17:30, akan dilaksanakan secara kreatif dan ringkas.
Gereja dan bangku-bangku gereja akan dibersihkan setiap hari Sabtu/Minggu yang bekerjasama dengan Naposobulung dan Parompuan, dikoordiner oleh Seksi Diakonia.
Mengurangi/menghentikan bersalaman/berjabat-tangan untuk sementara waktu.
Gereja menyediakan 7 (tujuh) washtafel agar digunakan sesering mungkin untuk membasuh
tangan; dan warga jemaat dapat membawa masing-masing hand-sanitizer atau disinfektan
sejenisnya.
Kantor Sekretariat/Pelayanan Gereja tetap buka hari Senin s/d Sabtu, pukul 10:00–15:00.
Komunikasi terkait pelayanan, dapat dilakukan via WA atau telepon.

Demikian keputusan yang diambil oleh Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta – Resort Yogyakarta.
Gereja mengimbau agar warga jemaat jangan takut dan kuatir secara berlebihan, tetapi lebih baik
berdoa dan berharap kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus agar berkenan melindungi dan
menyembuhkan kita bersama Gereja, dan bangsa Indonesia serta dunia dari ancaman pandemi covic19 dan juga „penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di
waktu petang’ (Yer. 33:6; Mzm. 91:6).
Kita mengapresiasi tim medis yang melayani di garis terdepan untuk mengobati dan mencegah
penyebaran virus tersebut. Kiranya TUHAN berkenan mengaruniakan ketahanan dan kecerdasan
kepada para ahli dan tim medis untuk menemukan lebih cepat vaksin terhadap virus tersebut.
Kiranya TUHAN memenangkan kita melewati pandemi Covid-19 (menyongsong) Paskah ini karena
iman dan belas-kasih di dalam Yesus Kristus. Amen.
HKBP Yogyakarta, 21 Maret 2020
Pimpinan Jemaat,

Pdt. A A Z Sihite
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Suatu Renungan Situasional, Minggu 22 Maret 2020

Dampak Covid-19 dan ‘Ibadah Kreatif’
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam rangkaian Minggu-minggu Pra-Paskah 2020 ini,
Gereja kita turut prihatin dan waspada dalam menghadapi tantangan global terkait merebaknya virus
corona (Covid-19) yang telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) sebagai pandemi. Covid-19
tersebut telah menyerang banyak orang di dunia dalam waktu berdekatan sejak virus tersebut muncul
pada Desember 2019 di Tiongkok dan kemudian menginfeksi 173 negara dengan 246.522 kasus;
sembuh 88.486; dan meninggal 10.049, sesuai data 21/3/2020 pagi, via internet. Sebagai orang
beriman, kiranya kita jangan takut dan panik, tapi lebih baik berdoa, berharap, dan bertindak kiranya
TUHAN melindungi dan menyembuhkan kita bersama Gereja, Indonesia, dan dunia dari ancaman covid19 dan dari „... penyakit menular yang mengamuk di waktu petang’ (Mzm. 91:6; Yer. 33:6). Kiranya TUHAN
memenangkan kita melewati pandemi covid-19 dalam menyongsong Paskah ini dengan mengandalkan
iman dan rahmat di dalam Yesus yang telah menaklukkan maut. Kiranya TUHAN berkenan
mengaruniakan kecerdasan kepada para ahli dan tim medis untuk menemukan vaksin-nya. Kita tahu
bahwa dampak covid-19 tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga menghantam jasa
penerbangan, pariwisata, dan perhotelan; „melumpuhkan‟ aktivitas industri dan pasar, „menutup‟
kegiatan sekolah dan „memaksa‟ penundaan kegiatan olah-raga, musik, bahkan menunda atau
membatalkan berbagai kegiatan ibadah (keagamaan), dll.
Pesan pastoral dari Ephorus Huria Krisen Batak Protestan (HKBP) dan Praeses HKBP Distrik XVIII
Jabartengdiy serta arahan dari Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum PGI, WHO, BNPB, dan
instansi lainnya, telah mendesak kita semua terkait situasi tanggap darurat ini supaya kerja-sama mencegah
dan mengatasi penyebaran virus covid-19 dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat serta „menjaga
jarak sosial‟ (‘social distancing’) yang aman serta mengurangi berjabat-tangan/bersalaman untuk sementara
waktu. Dalam situasi darurat ini untuk sementara, pemerintah Indonesia juga mengajak rakyat supaya:
(a) „belajar dari rumah‟ (learn from home); (b) „bekerja dari rumah‟ (work from home); dan (c) „beribadah dari
rumah‟ (pray from home). Pemerintah juga telah menetapkan Satuan Tugas (Task Force) bersama rakyat
mengatasi pandemi tersebut.
Sebagai gereja yang hadir di dunia, maka HKBP Yogyakarta – Resort Yogyakarta, turut berpartisipasi
di ruang publik yaitu untuk sementara waktu „meniadakan’ kegiatan ibadah di gereja dan „mengalihkan’
ibadah umum/remaja/sekolah minggu dan kegiatan lainnya ke rumah/domisili masing-masing, selama
15 hari mulai tgl 21 Maret sampai 4 April 2020 (termasuk Ibadah Minggu 22 dan 29 Maret 2020).
Mengakarkan ibadah keluarga di rumah masing-masing adalah sahih dan mendasar secara teologi Alkitab
(Mat. 18:20; Ul. 6:5-9). Berkait dengan hal ini, Gereja kita (akan) menyediakan panduan tata ibadah
situasional dan renungan yang dapat diakses melalui web: hkbpjogja.org dan WA grup, dll. Marilah
memahami bahwa ibadah di tengah keluarga masing-masing tidak kalah maknanya dengan di gedung
Gereja dalam situasi keprihatinan ini. Dan kesempatan ini menjadi momen yang tepat untuk memahami
bahwa keluarga sebagai eklesiola (gereja mini) adalah inti dari Gereja dan masyarakat. Ketika Bunda Theresa
menerima „Penghargaan Nobel Perdamaian‟ (Nobel Peace Prize) tahun 1979, ia ditanya mengenai apa yang
mendesak untuk dikerjakan umat untuk dunia yang damai, maka Bunda Theresa menjawab: “…
pulanglah dan cintailah keluargamu!”
Saudara-saudari, marilah kita berdoa kiranya TUHAN berkenan „menyembuhkan‟ kita bersama
Gereja, Indonesia, dan dunia agar kita makin giat beribadah dan berkarya nyata secara baru. Bawa
persembahan dan bayar nazar untuk TUHAN. Dan mari melawan virus hoax, ujaran kebencian, intoleransi
dengan mewartakan kebenaran dan „menularkan’ belas-kasih, bela-rasa, perdamaian melalui kata dan tindakan
serta melalui gatget kita masing-masing. TUHAN menyembuhkan Indonesia dan dunia. (Pdt. AAZ
Sihite) web: hkbpjogja.org
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