
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Situasional    
Minggu Misericordias Domini, 26 April 2020   

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

====================================================  
Allah Berhati yang Peka Terhadap Derita Umat 

Petunjuk/Perhatian: 
 

(a) Mohon mempersiapkan hati, waktu, dan tempat dengan baik (dan juga Alkitab/Bibel/BE/KJ/PKJ) serta 
kantong persembahan; dan mohon mempelajari lagu sebelum ibadah bagi yang belum paham; 
pelaksanaan acara ibadah untuk keluarga atau pribadi/perseorangan ini dapat disesuaikan seturut 
kondisi masing-masing karena untuk sementara waktu, kita masih dalam masa darurat peribadatan; Kepala 
keluarga/Yang dituakan boleh bertindak sebagai ‘Liturgis‟.  

(b) Pokok Doa Syafaat: Mohon pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan pemulihan bagi kita, Gereja,  
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; mohon agar aksi diakonia gereja dapat dilaksanakan dengan ikhlas dan gembira pada 
masa sulit ini; mohon kekuatan dan kesabaran kepada para pendamping orang yang sakit/yang terpapar 
berbagai penyakit; mohon hikmat sorga kepada para siswa/mahasiswa/dosen/pengajar; 

(c) Mematuhi protokol kesehatan dari Pemerintah RI dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); Menjaga 
kebersihan dan kesehatan; memakai masker bila keluar rumah; mencuci tangan dengan sabun dan air 
dan/atau dengan cairan disinfektan (hand-sanitizer) secara rutin; menjaga jarak sosial (social distancing) 
dan menjaga jarak fisik (physical distancing) sebagai salah satu cara mencegah penularan covid-19; dan 
karantina mandiri (self quarantine) bila merasa kurang sehat/demam/batuk, dll., dan/atau pergi ke 
puskesmas/dokter untuk berobat. TUHAN memberkati dan menyertai kita. Salam. 

---------------------------------------- 
00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 9:1 // KJ 367:1          do = c 

Hupuji Holong ni RohaMu//PadaMu, Tuhan dan Allahku   
 Hupuji holong ni rohaMu, O Tuhan Jesus Rajangki;  

Tu Ho hulehon ma tondingku, ai i do pinangidoMi;  
Huhalupahon ma diringku mamingkir holong ni rohaMu. 

 PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:  
DariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu ‘ku teduh.  
Hatiku yang Engkau pulihkan, padaMu juga kuberikan.  

 

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.!  

S:  A m e n. 
L: Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah! Anak-anak manusia berlindung 

dalam naungan sayap-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu 
kami melihat terang.  Haleluya.        (Mzm. 36:8+10) 

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

Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus kedalam hati kami, agar kami terhibur 
karena kebangkitan Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami,  supaya iman kami 



 2 

semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat 
bahwa kami akan bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan 
kami. Secara khusus, kami memohon, tolonglah, ampunilah, dan pulihkanlah 
kami bersama Gereja dan bangsa-bangsa di dunia yang sedang menghadapi 
tragedi pandemi virus covid-19 dan juga dari aneka derita. Kami percaya dan 
berdoa karena Yesus Kristus, Sang Pembela dan Jurus’lamat kami.   

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 227:1+6/BNH (BE Versi Indonesia) 227:1+6    do = as   
Jesus Ngolu ni Tondingku//Yesus, Kau Sumber         

 Jesus ngolu ni tondingku, Ho do haporusanki;  
Gok di Ho nama diringku rodi nasa langkangki. 

 TondiMi sai tong paian di au on tinobusMi!  
Tung patau ma au manean, pinarbagabagaMi. 

 Yesus, Kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku;  
Kuserahkan kepadaMu s’luruh jalan hidupku. 

 Roh KudusMu memenuhi hati serta jiwaku  
Agar layak mewarisi sorga s‟perti janjiMu. 

 

04. Pembacaan Hukum Taurat: 
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini, diacu dari Surat Roma 12:12-13. 

 Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 
bertekunlah dalam doa! Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan 
usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan! 

 Marlas ni roha ma hamu mangkirim! Marbenget ni roha ma di haporsuhon! 
Jugulhon hamu ma tangiang! Antoi hamu ma na hasea di angka na badia! 
Haringkothon hamu ma partamueon! 

 

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 686:1 //KJ 27:1+3          do = es 
Ramun do Au// Meski Tak layak Diriku    

 Ramun do au di joloMi, gok dosangki urasi au;  
O Jesus, Birubiru i, dison do au patau ma au. 

 Meski tak layak diriku, tetapi kar‟na darahMu;  
Dan kar‟na Kau memanggilku, „ku datang Yesus padaMu. 

 Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut,  
Ya Anak Domba Allahku, ‘ku datang kini padaMu. 

 

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 ------)  
 



 3 

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!  
Ya, YESUS KRISTUS, ampunilah kami!  
Ya, ROH KUDUS, baruilah kami! Amen.  

 

L: Dengarkanlah janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
“Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku 
tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, 
Firman TUHAN, yang mengasihani engkau.    
Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 

S: A m e n! 
 

07. Bernyanyi: BE 183:1-2//KJ 39           do = g  
     Na Jumpang Au Na Asi Roha /‘Ku Diberi Belas Kasihan     

 Na jumpang au na asi roha di au naung mago i hian;  
Tuhan Jesus, Parasiroha di au na lilu nahinan.  
Nuaeng hutanda Tuhanki, Parasiroha Bolon i, Parasiroha Bolon i. 

 Dibahen godang ni dosangku, tung hona uhum au tama;  
Hape ro Jesus dipadomu au muse dohot Debata.  
Mudar-Na na badia i, pajongjong pardomuan i, pajongjong pardomuan i. 

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel: 4 Musa (Bilangan) 14:17-19   
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari 4 Musa/Bilangan 14:17-19.   Demikian bunyinya:    
L: Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan TUHAN itu nyata kebesaran-Nya, seperti 

yang Kaufirmankan: 
J: TUHAN itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya berlimpah-limpah, Ia mengampuni 

kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah 
dari hukuman, bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada 
keturunan yang ketiga dan keempat. 

S: Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia-Mu, 
seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai ke mari." 

L: Demikian pembacaan nas Epistel Minggu.  
Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya.  

S: Amen. 
09. Bernyanyi: BE 183:3+5//KJ 39           do = g  

     Na Jumpang Au Na Asi Roha /‘Ku Diberi Belas Kasihan     

 On pe holan asi ni roha, sipangasahononhon i.  
Sipujionku do Jahowa, dung ro na pamanathon i.  
Unduk huhut las rohangki, mamuji  asi roha i, mamuji asi roha i. 
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 I pe, ale Tuhan Jahowa unang unsati asiMi.  
Boan ma au ale Debata, dung mate au tu lambungMi.  
Tongtong las rohangki disi, mamuji asiasiMi, mamuji asiasiMi.   

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, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita ............ dst;  

Aku percaya kepada Roh Kudus ...................  A m e n. 
 

11. Bernyanyi: BE 755:1+3//PKJ 138          do = d 
Haposan Ho Tuhan/SetiaMu Tuhanku, Tiada Bertara       

 Haposan Ho, Tuhan, hot do holongMu di las ni roha tingki arsak pe;  
Asi ni rohaMi nang pambaenanMu, Ho Sipalua, Pangondingan pe.  
(Ref:) Haposan Ho, Tuhan, haposan Ho, Tuhan; ndang na mansohot asi ni rohaM; 

Nasa na ringkot di au diparade, tung ala ni asiM do i sude. 
 Dirade Ho do dame na manongtong, ditogu Ho do au di dalanki;  

Marlas ni roha au marpanghirimon jala margogo ala basaMi.  (Ref:) ..... 
 

12. Pembacaan: (a) Nas Evangelium Minggu Quasimodogeniti: Roma 3:1-8 
(b) Membaca Renungan Khusus Minggu > Pada Halaman Akhir  

(Renungan ini dpt juga diakses di web hkbpjogja.org atau di 
channel/kanal Youtube) 

13. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Kepala Keluarga/Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: PKJ 138:1+3//BE 755 -- menyerahkan persembahan ---   

SetiaMu Tuhanku, Tiada Bertara//Haposan Ho Tuhan      do = d 

 SetiaMu, Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap.  
KasihMu, Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi, tetap.  
 (Ref:) SetiaMu, Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. 

Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas.         
 

 Ampunan dosaku, damai abadi; kehadiranMu dan bimbinganMu  
Kini kekuatan dan besok harapan: Hujan berkat Kau beri padaku.  (Ref:)  ... 

15. Penutup: Doa dan Berkat 
L: Marilah kita menggenapkan 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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Suatu Renungan Situasional, Minggu Misericordias Domini, 26 April 2020 
Allah Berhati yang Peka Terhadap Derita Umat 

 

 

Saudara/Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dari HKBP Resort Yogyakarta, saya hendak menyapa 
kembali para pemerhati dan pendengar, dan secara khusus warga dan majelis jemaat serta pecinta HKBP 
Resort Yogyakarta, di mana pun berada pada masa-masa sulit ini, kiranya kita semua tetap berpengharapan 
dan percaya akan penyertaan, pertolongan, dan belas-kasih dari TUHAN.  

Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk, khususnya kepada Saudara/i umat Muslim, kami dari 
HKBP Resort Yogyakarta, dengan ikhlas turut mengucapkan: Selamat Menunaikan Ibadah di Bulan Suci 
Ramadhan tahun ini. Semoga proses pengalaman berharga dalam perjalanan sesama anak bangsa sekarang 
ini, turut meningkatkan solidaritas kemanusiaan dan merawat tenunan kebangsaan kita di Indonesia tercinta ini. 
Pada kesempatan ini juga, HKBP Resort Yogyakarta turut mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah 
pusat dan daerah yang sedang bekerja untuk kebaikan, kesehatan, dan kesejahteraan bangsa kita, Indonesia 
yang sedang berperang melawan wabah yang meresahkan ini. TUHAN melindungi Indonesia.  

Saudara/Saudari, bersama umat manusia di dunia yang kini berpenduduk 7 miliar lebih, kita sedang 
menghadapi suatu tantangan kemanusiaan‟ dan secara khusus menjadi ujian iman bagi Gereja kita karena 
wabah (pandemi) virus corona (covid-19) yang sedang melanda dunia. Akibatnya, antara lain kita jadinya - untuk 
sementara waktu - menjalani masa darurat peribadatan di masing-masing keluarga sebagai eklesiola („gereja mini‟) 
yaitu bagian dari Eklesia (Gereja). Dampak wabah ini turut menghantam ekonomi dunia yang membuat bangsa-
bangsa semakin menderita sehingga kini kita semakin menyadari keterbatasan dan kerapuhan bahkan 
ketakutan kita di masa sulit dan pencobaan sekarang ini (1 Ptr. 1:6; Rm 12:12). Karena itulah, kita butuh 
pertolongan dan belas-kasih (kerahiman) secara baru dari TUHAN yang ber-panjang sabar dan berlimpah kasih 
setia (4 Musa 14:17-19; Mzm 103:8). Dan semoga kita beroleh ‘ampun’ dan ‘dimampukan’ oleh TUHAN 
untuk melewati tantangan dan ujian tersebut.  

Saudara/Saudari, menurut Kalender Liturgi Gerejawi, kini kita memasuki dan menghayati  Minggu 
‘Misericordias Domini‟, yang artinya: ‘Allah memiliki hati yang peka terhadap penderitaan‟ umat manusia yang 
lemah, ringkih, dan tak berdaya. Alkitab berulang-kali mengungkap bahwa belas-kasih dan kemurahan hati 
adalah sifat khas Allah yang tak tertahankan-Nya; Ia berpanjang sabar dan kasih setia-Nya berlimpah (Kel. 
33:19; Bil. 4:18; Luk. 1:50+54; Mat. 9:36; 14:14; Mrk. 6:34; 15:32; Mrk. 8:2; Rm 9:15-16ff; 8:32; 11:32; 1 
Ptr 1:3). Sebab itu, kita percaya bahwa di masa wabah ini pun Allah setia menyertai dan memberi anugerah-
Nya dalam rangka memulihkan dan menyelamatkan kita bersama umat—Nya dengan mengandalkan iman 
kepada Yesus yang telah menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Rasul Paulus - melalui Surat Roma - 
mengembangkan teologi anugerah (gratia) yang dilanjutkan oleh Bapa Gereja Agustinus dari Hippo (354-430) 
dan akhirnya dipopulerkan oleh Martin Luther (1483-1546) dengan tesis Sola Gratia (hanya anugerah saja) 
dan juga karena iman seturut Firman-Nya sebagai jalan beroleh pembenaran dan keselamatan dari Allah. 
Tuhan Yesus menghendaki supaya kita orang beriman memberi tanggapan bermakna dalam keseharian kita 
agar kita menjadi pelaku belas-kasih, menjadi parasi roha sebagai bagian dari sifat khas dari setiap kita - seturut 
pesan Sabda-Nya: “… Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga adalah murah hati!” (Luk. 
6:36; Mat. 9:13a; Mzm. 112:5; Mika 6:8; Rm 1:1-31).  

Saudara/Saudari, marilah belajar memahami masa pencobaan yang sulit ini sebagai suatu kairos dari 
TUHAN yaitu sebagai suatu ‘kesempatan khusus yang ditentukan dalam rencana indah dari TUHAN’ supaya 
kita tanggap dan kreatif dalam ibadah dan aksi diakonia sehingga kita semakin bergiat melakukan berbagai 
kebaikan dan aksi belas-kasih sebagai suatu cara menata masa depan bersama. Berkait dengan hal ini, mohon 
maklum bila saya memakai kembali istilah dari seorang sahabat yang mengajak kita untuk: (a) Membuka 
„lumbung-lumbung kemurahan hati‟ kita; (b) Membuka „gudang-gudang kepedulian‟ kita; dan (c) Membuka „tabungan 
cinta kasih’ kita untuk kita gunakan bersama dengan mereka yang mengalami kesulitan dan kesedihan. Dan 
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marilah kita lawan dan cegah ‘virus ketidak-pedulian‟ terhadap derita sesama yang mungkin menggoda kita di 
masa pencobaan yang sulit ini. Namun dalam situasi ini, kita turut beryukur dan gembira karena semakin 
bertambah aksi solidaritas kemanusiaan di antara kita, dan kita berharap dapat berlanjut dan terlaksana 
dengan ikhlas dan gembira dengan meneladani karya agung dari Tuhan Yesus Kristus yang lebih dulu 
menderita dan menyatakan belas-kasih, solidaritas, dan kesetiaan-Nya kepada umat yang menderita. 
TUHAN memberkati, melindungi, dan memulihkan kita bersama Gereja dan bangsa Indonesia. Amen. 
*AAZS*  hkbpjogja.org 

 


