
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Partangiangan Keluarga - Rabu, 15 April 2020   
Tempat: ‘Di Rumah Aja’/Tempat Masing-masing  

====================================================  
Quasimodogeniti:  

‘Menjadi Seperti Bayi yang Baru Lahir yang Merindukan Air Susu Murni’  
 

00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 633:1/KJ 188:1           do = c   

Nunga Hehe Kristus i// Kristus Bangkit! Soraklah         
 Nunga hehe Kristus i, Haleluya; sian hamatean i, Haleluya.  

Parlangitan jouhon ma: Haleluya; tano on alusi ma, Haleluya. 
 Kristus bangkit: Soraklah: Haleluya! Bumi, sorga bergema: Haleluya!  

Berbalasan bersyukur: Haleluya! MuliakanTuhanmu! Haleluya!  
 

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: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya 

yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan;  

S: Supaya kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar 
dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Haleluya!   (1 Ptr 1:3-4) 

L:  Marilah kita berdoa:  
Ya Allah Bapa sorgawi, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang besar, yang telah 
melahirkan kami kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati 
supaya kami hidup dalam pengharapan dan menerima  suatu bagian yang tidak 
dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan 
di sorga bagi kami. Ya Roh Kudus, barui dan mampukanlah kami setiap hari 
untuk menghayati karya penebusan-Mu supaya kami melakukan yang terbaik, 
kendati pun kami menghadapi masa-masa sulit, keraguan, dan ketidak-pastian di 
masa pandemi covid-19 ini. Kami percaya bahwa TUHAN senantiasa bekerja 
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang beriman, karena kami tahu 
bahwa TUHAN yang pegang hari esok sampai akhir, karena Kristus Yesus yang 
telah mengalahkan maut.   

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 91:1-2    Hatuaon do        do = as  
 Hatuaon do, las ni roha do hangongot ni Tuhanta i.  

Mago do hita, ngot ma Tuhanta. Las be, las be ma rohanta i.   
Mago do hita, ngot ma Tuhanta. Las be, las be ma rohanta i. 

 

 Hatuaon do, las ni roha do hangongot ni Tuhanta i.  
Monang do Jesus, talu sibolis. Las be, las be ma rohanta i. 
Monang do Jesus, talu sibolis. Las be, las be ma rohanta i. 
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04. Pembacaan Alkitab: 1 Petrus 2:1-5   
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel yang ditetapkan untuk 

Minggu terdekat, yakni dari 1 Petrus 2:1-5    >> Mohon teks Alkitab dibacakan! 
05. Pembacaan Renungan/Pesan Sabda TUHAN:  (Ditulis oleh: Pdt. A.A.Z. Sihite) 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di era pandemi virus corona 
(covid-19) ini, kendati kita “dirumahkan” untuk beribadah, marilah kita belajar 
secara baru untuk “mengalami perjumpaan dengan TUHAN dalam kesepian, 
kesendirian, dan keheningan yang bermakna, dan tidak hanya dalam ritual 
berjemaah”. Bahwasanya TUHAN hadir dalam hati orang beriman, sebagaimana 
ada tertulis:  kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu (1 
Kor. 3:16-17). Biarlah TUHAN yang bicara pada nurani kita dan marilah 
mengambil „pelajaran rohani yang bermakna‟ melalui pandemi virus corona ini. 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Terkait nas acuan 1 Petrus 2:1-
5, yakni perihal: „Quasimodogeniti‟, yang artinya adalah: „seperti bayi yang baru lahir‟, 
yang haus akan susu murni demi pertumbuhan yang sehat dan prima. Dalam 
konteks minggu-minggu Paskah, istilah tersebut diberi isi dan makna baru secara 
rohani yang menekankan bahwa  iman kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara 
orang mati telah melahirkan kita kembali („manubuhon hita paduahalihon‟). Dengan 
mengandalkan rahmat dan iman di dalam Kristus Yesus yang bangkit, kita 
„dilahirkan kembali‟ kepada suatu hidup yang penuh harapan untuk menerima 
bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan  tidak dapat layu, yang 
tersimpan di sorga bagi orang beriman kepada-Nya. Dan Firman Allah adalah  
benih yang tidak fana, yang hidup dan kekal (1 Ptr. 1:3-4; 23). Sebagai „bayi yang 
baru lahir‟, marilah menjadikan Firman Allah sebagai santapan harian kesabaran yang 
membuat kita bertumbuh  ke arah kedewasaan iman di dalam Yesus. Amen. 

 

06. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Kepala Keluarga/Yang Dituakan/Perseorangan) 
07. Bernyanyi: BE 91:3+5    Hatuaon do   >>>  -- persembahan --       do = as  

 Hatuaon do, las ni roha do hangongot ni Tuhanta i.  
Mungkap do dalan tu hangoluan. Las be, las be ma rohanta i.   
Mungkap do dalan tu hangoluan. Las be, las be ma rohanta i.   

 Hatuaon do, las ni roha do hangongot ni Tuhanta i.  
Monang ma hita jumpa ajalta. Las be, las be ma rohanta i. 
Monang ma hita jumpa ajalta. Las be, las be ma rohanta i. 

08. 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.org 


