
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Situasional  – Jumat Agung  
Jumat, 10 April 2020   

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

====================================================  
Menghayati Tujuh Ucapan Yesus dari Salib  

Dalam Konteks Tragedi Pandemi Covid-19  
 

 

Petunjuk: 
 

(a) Mohon mempersiapkan waktu dan tempat dengan baik (dan juga Alkitab/Bibel/BE/KJ/PKJ) serta 
kantong persembahan; pelaksanaan acara ibadah untuk keluarga atau pribadi/perseorangan ini kiranya 
dapat disesuaikan seturut kondisi masing-masing; dan mohon mempelajari lagu sebelum ibadah bagi 
yang belum paham; Kepala keluarga/Yang dituakan boleh bertinak sebagai “Liturgis”.  

(b) Pokok Doa Syafaat: Mohon 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; mohon agar aksi diakonia gereja dapat dilaksanakan dengan ikhlas dan gembira pada 
amasa sulit ini; mohon kekuatan dan kesabaran kepada para pendamping orang yang sakit/yang 
terpapar berbagai penyakit;  

(c) Menjaga kebersihan dan kesehatan; memakai masker bila keluar rumah; mencuci tangan dengan sabun 
dan air dan/atau dengan cairan disinfektan (hand-sanitizer) secara rutin; mematuhi protokol kesehatan 
dari Pemerintah RI dan/atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); 

(d) 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.  

---------------------------------------- 
00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 449:1/KJ 368:1        do = f 

Sai Solhot tu SilangMi/Pada Kaki SalibMu 
 Sai solhot tu silangMi, Jesus ingananku.  

Mual na mabaor disi i ma inumonku.  
(Ref:) SilangMi, Tuhanki, i ma pujionku,  

paima sogot sahat au i endehononku.  
 

 Pada kaki salibMu, Yesus „ku berlindung;  
Air hayat Golgota pancaran yang agung.  
(Ref:) SalibMu, salibMu yang kumuliakan,  

hingga dalam sorga k’lak ada perhentian.  
 

02. Votum/Intro/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: Yesus telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di 

kayu salib.           (Flp. 2:8; Hos. 13:14b)  



 2 

J: Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah 
diderita-Nya.           (Ibr. 5:8) 

L:  Di manakah penyakit samparmu, hai maut, di manakah tenaga pembinasamu, 
hai dunia orang mati?   Haleluya.      (Hos. 13:14b)  

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

Ya Allah Bapa yang Maha-pengasih bagi segenap umat manusia. Engkau telah 
mengaruniakan Anak-Mu, Yesus Kristus, yang menderita sengsara dan mati di 
kayu salib supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala 
penderitaan Anak-Mu supaya kami beroleh berkat pengampunan dosa dan 
keselamatan dari kematian yang kedua-kali supaya kami memperoleh kehidupan 
yang kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Jurus‟lamat kami.  
Tolonglah, baruilah, dan pulihkanlah kami bersama Gereja dan bangsa-bangsa 
di dunia yang menderita ini, yang sedang menghadapi tragedi pandemi virus 
corona (covid-19), karena belas-kasih Yesus Kristus yang menaklukkan maut.   

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 449:4/KJ 368:4         do = f 
Sai Solhot tu SilangMi/Pada Kaki SalibMu 

 Laos maniop silangMi sai paimaonku.  
GokkonMi tu surgo i, tu siteanonku.  
(Ref:) SilangMi, Tuhanki, i ma pujionku,  

paima sogot sahat au i endehononku.  
 Pada kaki salibMu, „ku tetap percaya.  

Hingga dalam sorga k‟lak jiwaku bahagia.  
(Ref:) SalibMu, salibMu yang kumuliakan  

hingga dalam sorga k’lak ada perhentian.  
 

04. Pembacaan Hukum Taurat: 
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini, diacu dari Kitab Injil Yohanes 

pasal 15:12-14. 
 Yesus bersabda: Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, 

seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari 
pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 
Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan 
kepadamu. 

 Didok Tuhan Jesus: On ma patik-Ku: Naeng ma masihaholongan hamu, songon Ahu 
na mangkaholongi hamu. Na sumeahon hosana humongkop angka alealena, i do 
parholong ni roha na so halompoan. Alealeng-Ku ma hamuna, molo diula hamu na 
Hupatikkon i tu hamu. 

 

Demikian Hukum TUHAN. Marilah kita memohon kekuatan dari TUHAN 
untuk melakukan Hukum-Nya:  
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S: Ya TUHAN Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan Hukum-Mu. 
Amen. 

 

05. Bernyanyi: BE 718:1/PKJ 187:1         do= f 
Hubege Jesus Manjou/Kudengar Suara Yesus 

 Hubege Jesus manjou, hubege Jesus manjou.  
Sipalua au manjou: „Porsan silang, ihuthon ma Au‟.  
(Ref:) Sai ihuthononku Jesus, sai ihuthononku Jesus 
   Sai ihuthononku Jesus, huihuthon Jesus, Tuhanki. 

 Kudengar suara Yesus, kudengar suara Yesus;  
Jurus‟lamatku memanggil: “Pikul salib, ikutlah Aku!”  
(Ref:)  Aku ikut Jurus’lamat, aku ikut Jurus’lamat;  

dan kemanapun langkahNya, aku ikut, ikut Tuhanku. 
 
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 ------)  

L: Ya TUHAN, kasihanilah kami orang berdosa yang fana ini! 
J: Ya YESUS KRISTUS, kasihanilah kami orang berdosa yang ringkih ini! 
L: Ya TUHAN, kasihanilah kami orang berdosa yang fana ini! 
J: Ya ROH KUDUS, ampuni dan baruilah kami orang yang berdosa ini! 
S: Ya TUHAN, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, baruilah kami;  sembuhkan 

dan selamatkanlah kami, karena Yesus Kristus. Amen! 
L: Dengarkanlah janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 

“Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena 
kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-
Nya, dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh.” 

 Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 
S: A m e n!  

 

07. Bernyanyi: BE 622:2/KJ 183:2          do = d 
Mansai Nalnal Di Angka Partingkian//Menjulang Nyata Atas Bukit Kala 

 SilangMu Kristus tanda ni holongMu pahisar tondi na magopu i 
Manghalonongkon sasude dosangku mabaor tu laut asi ni rohaMi.  
Naung tubu hami gabe na imbaru, na niurasan sian dosa i  
Ala mudarMu na niusehonMu di Golgota di hamamateMi. 
 

 SalibMu, Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam, 
Membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.  
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri,  
Teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari.  

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel:  Ibrani/Heber 10:19-29   
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari Ibrani/Heber 10:19-29. Demikian bunyinya:  
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(Silahkan dibaca; boleh dibaca secara berbalasan;  
dan setelah pembacaan selesai, kemudian diakhiri dengan ucapan berikut di 
bawah ini:) 

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

S: Amen. 
 

09. Bernyanyi: BE 717:1+5//KJ 169:1+5         do = d 
Di Na Hutatap Silang i /Memandang Salib Rajaku 

 Di na hutatap silang i hamatean ni Rajangki,  
Bolong na huasahon i tudos tu orbuk nama i. 

 Nang gok di au portibi i, otik do i baen sombangki;  
Holong-Na halongangan i ngolungku do ni igil nii. 

 

 Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia,  
Kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya.  

 

 Andaikan jagad milikku dan kuserahkan pada-Nya,  
Tak cukup bagi Tuhanku - diriku yang diminta-Nya. 
 

10. Pengakuan Iman Rasuli (Secara Ringkas): 
L: Marilah bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli secara ringkas: 
S: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, yang menciptakan alam semesta; 
 Aku percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus ciptaan;  
 Aku percaya kepada Roh Kudus yang telah membarui dan menguduskan ciptaan. 
 A m e n. 

 

11. 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. 
 

12. Pembacaan: (a) Nas Evangelium Jumat Agung: Matius 27:45-56 
(b) Membaca Renungan Situasional > Pada Halaman Akhir  

13. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Kepala Keluarga/Yang Dituakan/Perseorangan) 
 

14. Bernyanyi: BE 412:1/NKB 83:1     >>  (Mengumpulkan Persembahan) 
Ndi Di Dolok Adui/Nun Di Bukit Yang Jauh       do = bes 

 Ndi di dolok adui silang ni Tuhanki, sap mudar sap tijur do i.  
Jesus mate disi, asa malum dibaen sude angka gondok roha i.  
(Reff:) Dibaen i tung holong rohangki mida silang di Golgata i.  

Hupasolhot diringku tusi. Dompak surgo pardalananki. 
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 Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib; lambang kutuk nestapa, cela.  
Salib itu tempat Tuhan Mahakudus menebus umat manusia.  

 (Reff.):  Salib itu kujunjung penuh, hingga tiba saat ajalku.  
Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku.  

 

 On a hill far away, stood an old rugged cross,  
The emblem of suffering and shame;  
How I love that old cross where the dearest and best  
For a world of lost sinners was slain. 

 (Reff.):  So I’ll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down.  
I will cling to the old rugged cross, and exchanged it some day for a crown. 

 
15. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus:  

(Dilaksanakan di Gereja secara berjemaat setelah keadaan darurat Covid-19 
berpulih – Sesuai Pesan Pastoral dari Ephorus HKBP).  

16. 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 
============ 

Suatu Renungan Situasional,  
Jumat Agung (Good Friday), 10 April 2020 

Menghayati Tujuh Ucapan Yesus dari Salib  

Dalam Konteks Tragedi Pandemi Covid-19  
 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di era pandemi virus corona (covid-19) yang turut 
membuat kita sekarang mengalami darurat peribadatan, saya hendak menyapa warga di lingkungan 
Gereja HKBP Resort Yogyakarta (Huria Jogja, Magelang dan Klaten): para Majelis dan warga 
Jemaat, Parompuan/Ama/Lansia (Ibu/Bapak), Naposobulung, Mahasiswa, Pelajar/Remaja, 
Anak-anak Sekolah Minggu, bahkan para penedengar/pembaca, para pemerhati dan pecinta 
HKBP Resort Yogyakarta di mana pun berada, kiranya dalam penyertaan, perlindungan, dan 
pertolongan TUHAN. Sejarah mencatat bahwa dunia ini telah mengalami beberapa pandemi 
global. Namun para ahli menganggap pandemi virus corona (covid-19) kali ini sebagai yang terbesar 
dalam sejarah manusia dalam hal kecepatan ketersebaran dan jangkauan wilayah yang telah 
melanda lebih dari 200 negara di dunia, dengan 1,4 juta kasus; 301.000-an sembuh; 81.000-an 
wafat, sesuai data 8 April 2020.  

Saudara-saudari, dalam konteks darurat peribadatan di Jumat Agung ini, kita memeringati dan 
merayakan secara baru makna penderitaan, sengsara, dan wafat Yesus Kristus, yang - secara iman 
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Kristen - kita yakini sebagai sumber kekuatan, inspirasi, belas-kasih, pengampunan, dan 
keselamatan bagi orang beriman sebagaimana diberitakan melalui Injil Kristus.    

Saudara-saudari, empat Kitab Injil (Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes) turut mencatat dan 
bersaksi mengenai peristiwa Yesus yang menderita, disalibkan di bukit Golgota, wafat, 
dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari maut dan menjadi Jurus‟lamat bagi kita 
dan bagi segenap orang beriman kepada-Nya. Peristiwa salib dan kebangkitan Yesus adalah 
jantung pemberitaan para rasul dan menjadi Kabar Gembira (Injil/Evangelium) bagi orang beriman 
sepanjang zaman. 

Secara khusus dalam rangkaian Ibadah Jumat Agung, marilah mendaraskan yaitu membaca dan 
mendengar serta merenungi dan menghayati dalam hati kita tujuh ucapan Yesus dari kayu salib di 
Golgota. Kiranya Roh Kudus, Pengajar dan Penghibur sejati memampukan kita untuk memaknai 
dan menghayati karya agung Yesus yang telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti 
jejak-Nya (1 Ptr 2:21). Marilah kita berdoa agar mendapat  inspirasi, inovasi, belas-kasih, dan 
kekuatan baru melalui peristiwa salib Kristus dalam menjalani proses penderitaan dan pergulatan 
kehidupan kita sehari-hari di tengah kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dan berbangsa, 
termasuk di era pandemi virus covid-19 ini. Berikut ini, tujuh ucapan Yesus ketika Dia disalibkan 
di Golgota:  
 

(1) Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.  
Ale Amang! Marpamuati ma rohaM mida nasida, ai ndang diboto nasida na binahennasida i.   
Father, forgive them, for they do not know what they are doing."    (Lukas 23:34) 

 

(2) Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan 
Aku di dalam Firdaus.  
Situtu do Hatangkon tu ho: Sadari on do ho rap dohot Ahu di Paradeiso!   
I tell you the truth, today you will be with Me in Paradise.       (Lukas 23:43) 

 

(3) Ibu, inilah anakmu! Inilah ibumu!  
Ndi ma Inang, anakmi; Ndi ma Inangmi. 
Dear women, here is your son! Here is your mother.      (Yohanes 19:26,27) 

 

(4) Aku haus!  Mauas Ahu!  Dipsô.    I am thirsty!        (Yohanes 19:28) 
 

(5) Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? 
Eloi, Eloi, lema  sabachtani! 
Ale Debatangku, Debatangku, boasa tung tadingkonon-Mu Ahu? 
My God,  My God, why have You forsaken Me?     (Markus 15:34; Matius 27:46) 

 

(6) Sudah selesai! Tetélestai! Nunga marujung!  It has been finished!   (Yohanes 19:30) 
 

(7) Ya Bapa, kedalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku! 
Amang! Tu bagasan tangan-Mu ma Hupasahat tonding-Ku!   
Father, into Your hands  I  commit  My  Spirit!        (Lukas 23:46) 

------------------------------------------ 
Setelah Yesus  berkata demikian, Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya. 
Saudara-saudari, TUHAN kiranya memampukan kita untuk merenungi, menghayati arti dan 
relevansi dari 7 (tujuh) Sabda Yesus dari kayu salib di Golgota dalam konteks gumul dan juang 
dan derita kita. Kiranya Roh Kudus sebagai Pengajar dan Penghibur sejati memampukan kita 
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untuk memaknai dan menghayati karya agung Yesus yang telah meninggalkan teladan supaya kita 
mengikuti jejak-Nya. Salam Hening Jumat Agung - Songsong Paskah! -     *AAZS*    hkbpjogja.org 


