
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Situasional  – Paskah  
Minggu Paskah, 12 April 2020   

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

====================================================  
Paskah: ‘Merayakan Kehidupan, Bukan Kematian’  

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) Mematuhi protokol kesehatan dari Pemerintah RI dan/atau 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;  

(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 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: Jangan takut! AKU adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku 

telah mati, namun lihatlah, AKU hidup sampai selama-lamanya, dan AKU 
memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya!          (Why 1:17-18) 

 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 
semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat 
bahwa kami akan bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan 
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kami. Tolonglah, baruilah, dan pulihkanlah kami bersama Gereja dan bangsa-
bangsa di dunia yang sedang menghadapi tragedi pandemi virus corona (covid-19) 
dan juga dari aneka penderitaan. Kami berdoa karena Yesus Kristus yang 
menaklukkan dosa dan maut.   

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 93:1 Pesta Paska, Hatuaon!        do = es 
 Pesta Paska, Hatuaon!  

Pesta Paska, haluaon sian hamatean i, sian hamatean i!  
Tuhan Jesus do pasuang, hangoluan, hasonangan tu saluhut jolma i.  

(dinyanyikan 2 x) 
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:  

S: Ya TUHAN Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan Hukum-Mu. 
Amen. 

 

05. Bernyanyi: BE 96:1+3 Nunga Talu Hamatean   do = c 
 Nunga talu hamatean dibaen Tuhan Jesus i;  

Ai na hehe do Ibana songon na nidok-Na i.  
(Ref:) Haleluya, Haleluya! Nunga hehe Jesus i.   

Haleluya, Haleluya! Nunga hehe Jesus i.   
 Marlas roha be ma hita, ala hehe Jesus i;  

Ai malua sude hita sian hamagoan i. (Ref:) ... 
  

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! 
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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: 
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal.” 

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

07. 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. 

  
08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel: Yohanes 11:25-27   

L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 
ini, dari Ibrani/Heber 10:19-29. Demikian bunyinya:  

 

(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 91:3+5    Hatuaon do        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. 

 

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 manusai dan segenap ciptaan;  

Aku percaya kepada Roh Kudus yang telah membarui dan menguduskan segenap 
ciptaan.  A m e n. 
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11. Bernyanyi: KJ 188:1+3 //BE 633          do = c   
Kristus Bangkit! Soraklah //Nunga Hehe Kristus i//  

 Kristus bangkit: Soraklah: Haleluya! Bumi, sorga bergema: Haleluya!  
Berbalasan bersyukur: Haleluya! MuliakanTuhanmu! Haleluya!  

 

 Kuasa kubur menyerah. Haleluya! Dan neraka takluklah. Haleluya!  
Kristus jaya atas maut. Haleluya! Dan terbukalah Firdaus. Haleluya!  

 

12. Pembacaan: (a) Nas Evangelium minggu Paskah: Matius 28:1-10 
(b) Membaca Renungan Situasional > Pada Halaman Akhir  
 (Renungan ini dpt juga diakss di kanal/channel Youtube) 

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

14. Bernyanyi: BE 635:1//PKJ 178:1      (Mengumpulkan Persembahan)  do = c 
Ro Tuhan Jesus/Allah Mengutus  

 Ro Tuhan Jesus, Anak Sasada, Parasiroha, Parholong i;  
Mate Ibana humophop hita, rumar tanoman i ai hehe Jesus i.  
 (Ref:) Ala hehe Jesus, ro do ari sogot, mangolu au, ndang mabiar au;  

Huboto do sonang au raphon Jesus,  
Sonang ma au ala naung hehe Jesus i. 

 Allah mengutus Put‟ra-Nya, Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib.  
Ia pun mati menebus kita, pusara kosong, bukti kebangkitan-Nya.  
(Ref:) Kar‟na Yesus hidup, ada hari esok; kar‟na Dia hidup, „ku tak gentar.  

Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya,  
dan hidupku berarti kar‟na hidup-Nya. 

 

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 Paskah, 12 April 2020 

Paskah: ‘Merayakan Kehidupan, Bukan Kematian’  
Dalam Konteks Pandemi Covid-19 

  
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam Paskah! Horas Paskah! Happy Easter! Di era pandemi 
virus corona (covid-19) yang turut membuat kita kini mengalami darurat peribadatan, saya hendak menyapa 
para pendengar dan pemerhati, secara khusus saya menyapa warga dan pecinta 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 pecinta HKBP Resort Yogyakarta di mana pun berada, kiranya dalam penyertaan, 
perlindungan, dan pertolongan TUHAN Yang penuh kuasa dan belas-kasih. 

„Paskah‟ - dari akar kata Ibrani „pesah’ - artinya „lewat‟ („passing over‟). Yesus bangkit pada hari pertama atau 
hari Ekhad (Akhad), yaitu hari Minggos, hari TUHAN. Ajaran iman Kristen jelas menghubungkan „paskah‟ 
dengan peristiwa Yesus yang „melewati‟ dan menaklukkan maut melalui kuasa kebangkitan-Nya. Dan 
sesungguhnya, Paskah adalah titik kulminasi kemenangan Yesus Kristus atas maut. Kenapa harus 
menaklukkan maut? Karena „maut‟ - sebagi upah dosa - adalah kekuatan terakhir yang tidak dapat ditaklukkan 
oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Kitab Injil memberitakan Yesus telah bangkit, batu penutup 
kubur terguling dan tergolek, kubur telah kosong, kain kapan terletak di tanah, kain peluh sudah tergulung. 
Maria Magdalena dan perempuan lain adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Beberapa ucapan awal dari 
Yesus yang bangkit disampaikan kepada para murid dan para saksi yakni: „jangan takut‟, „damai sejahtera 
bagimu‟, „salam bagimu‟, dll. Sementara rangkaian pesan akhir Yesus yang bangkit  sebelum terangkat ke sorga 
yaitu amanat untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi dengan meyakini Yesus - melalui Roh-Nya - 
menyertai kita sampai akhir (Mat 28:18-20; Kis. 1:8; Mrk. 16:15-16). Kristus sudah bangkit, kita diberi misi. 
 Saudara-saudari, peristiwa „kebangkitan Yesus‟ adalah bukan hoax, bukan kabar bohong, dan juga bukan 
suatu ideologi, melainkan suatu proklamasi (pemberitaan, kerygma) mengenai kuasa Allah yang menyelamatkan 
(1 Kor. 1:18) dan sekaligus konfesi (pengakuan iman, panindangion haporseaon). Kebangkitan Yesus menandai 
akhir dari segala sesuatu yang paling menakutkan yakni maut dan menjadi awal dari segala sesuatu yang baru 
yakni hidup kekal. Karena itulah, peristiwa kebangkitan Yesus sesungguhnya adalah Kabar Gembira atau Injil 
(Roma 1:16-17). Peristiwa salib dan kebangkitan Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang 
menyelamatkan setiap orang percaya kepada-Nya (bnd. 1 Kor. 1:18+23,24). Jantung pemberitaan para rasul 
adalah „salib dan kebangkitan Yesus‟. Begitu hebat dan dahsyatnya peristiwa kebangkitan Yesus sehingga 
berdirilah GEREJA, berdirilah HKBP. 

 Pesan Paskah Oikumenis 2020 dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mengusung Tema: 
Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru (Lukas 24:5-6) mengajak kita supaya menjadi „umat kebangkitan‟ 
dan „umat berpengharapan‟ dalam nama Yesus sumber belas-kasih dan pengharapan. 
 Saudara-saudari, dengan semangat Paskah yang memeringati dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus 
yang menaklukkan maut, marilah bersyukur dan memastikan bahwa „kematian bukanlah kata akhir‟, tetapi 
„kehidupan dan kemenangan‟, termasuk atas pandemi covid-19 ini, karena kuasa kebangkitan-Nya. Yesus telah 
bangkit dari kubur untuk membebaskan segenap orang beriman dari dosa dan maut (Roma 6:10).    

Saudara-saudari, dengan kuasa kebangkitan-Nya, marilah kita jangan takut dan mari „bangkit‟ untuk: (a) 
Merayakan kehidupan di dalam Yesus yang memberi kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan bergereja, 
bermasyarakat, dan berbangsa di Indonesia dan dalam konteks tragedi pandemi virus corona (covid-19); (b) 
Melawan bayang-bayang kematian yang berperilaku manipulatif-koruptif, materialistis, intoleransi, palsu/hoax, 
ketidak-adilan dan kekerasan serta eksploitasi alam yang mengakibatkan krisis ekologis; (c) Menebar bibit adil 
dan damai, merawat iman, belas-kasih, dan pengharapan di tengah rasa kuatir dan gundah dalam konteks 
aneka penderitaan terkait era pandemi covid-19 ini, karena kuasa kebangkitan Yesus yang memberi jaminan 
kemenangan dan pemulihan. Salam Paskah.  TUHAN memberkati. Horas.  *AAZS*    hkbpjogja.org 
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