
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Partangiangan Keluarga/Wijk - Rabu, 22 April 2020   
Tempat: ‘Di Rumah Aja’/Tempat Masing-masing  

==========================================  
Misericordias Domini  

(‘Allah Memiliki Hati Yang Peka Terhadap Penderitaan’) 
 

00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 563:1  Itapuji Debata/Let Us Praise The Lord    do = g   

 Ita puji Debata, ita puji Debata, ita puji Debata! A-men.  
Haleluya, Haleluya, Haleluya! A-men.   

 Mari, pujilah Tuhan, mari pujilah Tuhan, mari pujilah Tuhan! A-men.  
Haleluya, Haleluya, Haleluya! A-men.   

 Let us praise the Lord, our God! (x3) -  A-men. 
Alleluya, Alleluya, Alleluya! A-men.   
 

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:  Bumi penuh dengan kasih setia TUHAN. Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab 

Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.  (Mzm. 33:5b; 136:1) 
J: ‘TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang 

dijadikan-Nya‟            (Mzm. 145:9). 
L: Bersyukurlah kepada Allah semesta langit! Bahwasanya untuk selama-lamanya 

kasih setia-Nya. Haleluya!          (Mzm 136:26) 
  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 di 
masa pencobaan dan masa sulit, khususnya dalam konteks pandemi virus corona 
(covid-19) ini. Kami percaya bahwa TUHAN senantiasa bekerja untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kami orang beriman, bagi Gereja, dan bangsa 
kami, Indonesia. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon.    

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 755:1//PKJ 138:1   (dapat dinyanyikan 2 kali) 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. 
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04. Pembacaan Nas Alkitab:  4 Musa/Bilangan 14:17-19    
L: Marilah mendengar dan membaca nas Alkitab yang ditetapkan menjadi nas 

Epistel untuk minggu terdekat (Minggu Misericordias Domini), yakni dari  4 
Musa/Bilangan 14:17-19   >> Mohon teks Alkitab dibacakan! 

 

05. Pembacaan Renungan Situasional/Pesan Sabda:  (Ditulis oleh: Pdt. A.A.Z. Sihite) 
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bersama umat manusia di 

dunia, kini kita sedang menghadapi suatu ‘tantangan’ dan sekaligus ‘ujian 
kemanusiaan’ di era pandemi virus corona (covid-19) ini. Kita makin menyadari 
keterbatasan dan kerapuhan kita yang disertai keraguan dan ketakutan kita. Karena 
itu, di masa-masa pencobaan sekarang ini, kita sungguh membutuhkan pertolongan 
dan belas-kasih (kerahiman) dari TUHAN Allah yang panjang sabar dan berlimpah 
kasih setia (4 Musa 14:17-19; Mzm 103:8). Dan semoga kita ‘dimampukan’ oleh 
TUHAN supaya kita dapat melewati ujian kemanusiaan ini supaya kita kemudian 
kita dapat bersyukur bersama secara berjemaat dan semakin giat dalam pekerjaan 
TUHAN karena Yesus Kristus yang bangkit.    

Saudara-saudari, menurut Kalender Liturgi Gerejawi, kita masih sedang 
menghayati minggu Minggu „Quasimodogeniti‟ yang artinya: ‘seperti bayi yang baru 
lahir’ - yang haus akan susu yang murni dan yang rohani demi pertumbuhan dan 
keselamatan. Pesan rohaninya supaya kita menjadikan Firman Allah sebagai santapan 
harian kesabaran yang memampukan kita bertumbuh ke arah kedewasaan iman di dalam 
Yesus Kristus yang telah menunjukkan keagungan kasih-Nya melalui peristiwa salib, 
dan yang telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejak-Nya. 
Selanjutnya kita akan memasuki dan menghayati Minggu terdekat yakni Minggu  
‘Misericordias Domini‟, yang artinya: ‘Allah memiliki hati yang peka terhadap penderitaan‟ 
umat-Nya yang lemah, ringkih, dan tak berdaya. Karena itu, marilah meyakini 
bahwa di masa pandemi ini, TUHAN menyertai dan berbelas-kasih kepada kita, 
seturut cara-Nya, untuk menolong, memulihkan, dan menyelamatkan kita dari 
masa sulit ini. Marilah kita juga tergerak untuk berbelas-kasih dan berbela-rasa. Amen. 

 
[[[  

06. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Kepala Keluarga/Yang Dituakan/Perseorangan) 
07. Bernyanyi: PKJ 138:1//BE 755:1    --- persembahan ----  do = d 

SetiaMu Tuhanku, Tiada Bertara//Haposan Ho Tuhan     
 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.     (2x)    
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 


