
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Situasional  – Paskah  
Minggu Quasimodogeniti, 19 April 2020   

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

====================================================  
Jiwa yang ‘Merindukan Perjumpaan dengan Allah’ 

 

Petunjuk/Perhaitan: 
 

(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 581:1/NKB 3:1 Sangap di Jahowa/Terpujilah Allah     do = as  

 Sangap di Jahowa na sun timbul i, balga ni holong-Na ndang tarasam i;  
Dilehon Anak-Na na sasada i manobus hita jolma pardosa i.  
(Ref:) Puji ma Debata, ale manisia, las roham, las roham somba ma Debata. 

Dapothon Jahowa na sun timbul i marhite Anak-Na Tuhan Jesus i.  
 Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar begitu kasih-Nya „ntuk dunia cemar – 

Sehingga dib‟rilah Put‟raNya kudus mengangkat manusia serta menebus. 
(Ref:) Pujilah, pujilah! Buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaraNya. 

Dapatkanlah Allah demi Put‟raNya, b‟ri puji padaNya sebab hikmatNya. 
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: 1:3 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. Haleluya!                (1 Ptr. 1:3a) 

 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 
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semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat 
bahwa kami akan bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan 
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 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! Muliakan Tuhanmu! Haleluya!  

 

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

 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 733:1/KJ 26:1   
Dulo ma Au on O Tuhan/Mampirlah Dengar Doaku   do = g 

 Dulo ma au on, O Tuhan, bege anggukhon;  
Ro do Ho tu angka dongan, topot nang au on. 
 (Ref:) Jesus, Tuhan, bege anggukhon!  

Ro do Ho tu angka dongan, topot nang au on 
 Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus.  

Orang lain Kau-hampiri, jangan jalan t‟rus.  
(Ref:) Jesus, Tuhan, dengar doaku;  

Orang lain Kau-hampiri, jangan jalan t‟rus. 
 

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! 
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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 bersama Gereja dan bangsa-bangsa di dunia, karena Yesus 
Kristus. 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 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: 1 Petrus 2:1-5   

L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 
ini, dari 1 Petrus 2:1-5. Demikian bunyinya:  (--- dibaca secara berbalasan --- )  

L: Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam  
 kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 
J: Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang  

  murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh  keselamatan, 
  jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 

L: Dan datanglah kepada-Nya, Batu yang Hidup itu, yang memang dibuang oleh  
  manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 

S: Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu  
  rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan   
  rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 

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

S: Amen. 
09. Bernyanyi: BE 635:1//PKJ 178:1             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. 
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 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. 

 

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. 
 

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 Quasimodogeniti: Mazmur 42:1-6 
(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: BE 622:2/KJ 183:2    (-- persembahan --)   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.  

 

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 Quasimodogeniti, 19 April 2020 
Jiwa yang ‘Merindukan Perjumpaan dengan Allah’ 

 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada era pandemi virus corona (covid-19) ini, agama-
agama ternyata turut rentan, tidak kebal, dan bahkan agama-agama seolah-olah “mati gaya”. Tidak 
terpikirkan sebelumnya bahwa rumah-rumah ibadah menjadi sepi dari kegiatan dan perayaan agama secara 
masal/berjemaat. Karena untuk sementara waktu, kita „dirumahkan‟ untuk beribadah secara 
keluarga/pribadi. Namun demikian, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, marilah kita „belajar 
untuk mengalami perjumpaan yang baru dengan TUHAN‟ pun dalam kesepian, kesendirian, dan 
keheningan yang bermakna; kali ini tidak dalam ritual berjemaah yang sedang kita rindukan pulih kembali. 
Sesungguhnya, TUHAN dapat hadir dalam hati orang beriman, seperti ada tertulis: “Tidak tahukah kamu 
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?” (1Kor. 3:16-17; 6:19). Dan supaya 
kita menyembah Allah dalam Roh dan kebenaran (Yoh. 4:23-24). 

Saudara-saudari, dunia kita masa kini sedang „berperang‟ menghadapi pandemi (pagebluk) virus corona 
(covid-19) yang telah melanda 210 negara di dunia  dengan jumlah kasus 2.250.119 orang, kematian 
154.241, dan kesembuhan 571.577 orang, seturut data dari situs worldometers, per 18/4/2020 pagi. Presiden 
Jokowi telah menetapkan dampak pandemi covid-19 sebagai bencana nasional di Indonesia. Karenanya, 
marilah bersatu melawan pandemi virus corona ini dengan memperhatikan protokol kesehatan yang 
ditetapkan pemerintah Indonesia dan WHO. Baik tim kesehatan maupun warga masyarakat adalah sama-
sama garda terdepan dalam upaya melawan dan mencegah penyebaran virus corona.  

Dampak pandemi (pagebluk) covid-19 ini telah turut  menambah penderitaan dan kesedihan dunia serta 
mengganggu keterlibatan sosial. Karena itu, biarlah TUHAN yang bicara pada nurani kita dan TUHAN kiranya 
berbelas-kasih untuk mengampuni kita bersama Gereja dan bangsa Indonesia. Dan marilah mengambil 
„pelajaran rohani yang bermakna‟ sampai kita menyadari-ulang makna perjumpaan berjemaat dan ruang publik 
sebagai „harta berharga‟ yang „hilang‟ selama pandemi covid-19.  

Saudara-saudari, Alkitab mencatat tentang bagaimana kerinduan hebat dari seorang pemazmur yang 
diumpamakan „seperti rusa yang merindukan sungai yang berair‟, demikianlah jiwaku merindukan 
perjumpaan dengan Allah, karena jiwaku haus kepada Allah yang hidup, yang menolong dan menyembuhkan 
jiwa yang tertekan (Mzm. 42:1-6). Melalui pandemi virus corona ini kiranya juga menjadi peringatan baru 
supaya dunia ini mau menyadari dosa-dosa ekologis yang menguras (mengeksploitasi) kekayaan alam; kemudian 
dunia mau bertobat dengan menjunjung keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (justice, peace, and integrity 
of creation) sebagaimana pernah digencarkan melalui Sidang Raya Dewan Gereja Dunia (WCC) tahun 1983 
di Vancouver, Canada.  

Saudara-saudari, dampak pandemi covid-19 telah memukul keras ekonomi negara-negara di  dunia dan 
telah memberi dampak buruk, termasuk di Indonesia. Sekarang dunia membutuhkan air dan roti, bukan 
produksi senjata dan perang. Memakai istilah dari seorang sahabat, kini tiba saatnya supaya kita tergerak 
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, khususnya dengan mereka yang amat 
mengalami kesulitan dan kesedihan. Ini adalah salah satu cara „mengatasi bayang-bayang kematian‟ melalui 
sebentuk aksi diakonia yang „pro kehidupan‟. Dan marilah kita dukung dalam doa dan aksi, semampu kita, 
dengan ikhlas dan gembira, tanpa paksaan.   

Saudara-saudari, berkait dengan rangkaian Minggu-minggu Paskah, khususnya Minggu „Quasimodogeniti‟ 
yang artinya: „seperti bayi yang baru lahir‟ - yang haus akan susu yang murni dan yang rohani demi 
pertumbuhan dan keselamatan. Pesan rohaninya, antara lain hendak menekankan bahwa iman kepada 
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati - telah „melahirkan kita kembali‟ („manubuhon hita paduahalihon‟) 
kepada kehidupan yang baru dan 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 (1 Ptr. 1:3-4; 23; 
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2:2; Rm 6:3-4). Karena itu, marilah 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. Marilah kita saling meneguhkan di masa-masa sulit sekarang ini karena Yesus Kristus. 
Salam dari HKBP Resort Jogja. TUHAN memberkati, melindungi, dan memulihkan kita bersama Gereja 
dan bangsa Indonesia. Amen. *AAZS*  hkbpjogja.org 

 


