
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu Situasional - Terkait Dampak Covid-19 

Minggu Palma, 5 April 2020     

Tempat: Di Rumah/Domisili Masing-masing  

===================================================================  
SAMBUTLAH, RAJAMU DATANG!  

 

Petunjuk: 
 

(a) Mohon mempesiapkan 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) Berdoalah keluarga atau secara pribadi kepada TUHAN untuk memohon 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;  

(c) Menjaga kebersihan dan kesehatan; memakai masker bila keluar rumah; mencuci tangan dengan sabun 
dan air dan/atau dengan cairan disinfektan (hand-sanitizer) dengan sering; 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 mengisolasi diri atau karantina mandiri (self isolation) bila merasa 
kurang sehat/demam/batuk, dll., dan/atau pergi ke puskesmas/dokter untuk berobat.  

---------------------------------------- 
00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 858:1/PKJ 308:1         la = b (do = d) 

Jesus Kristus/Yesus, TerangMu Pelita Hatiku 
 Jesus Kristus sondangi rohangku unang na holom mangarajai au.  

Jesus Kristus sondangi rohangku, holong-Mi manggohi rohangkon. 
 Yesus, terangMu pelita hatiku, jangan keg‟lapan menguasaiku;  

Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu kusambut cinta-Mu. 
 Lord, Jesus Christ Your light shine within us,  

let not my doubts nor my darkness speak to me.  
Lord, Jesus Christ, Your light shine within us,  
let my heart always welcome Your love.  
 

 

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: Kasihanilah aku, ya TUHAN, sebab aku merasa sesak; karena sakit hati 

mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku, kepada-Mu aku 
percaya, ya TUHAN, aku berkata: “Engkulah Allahku”.  

J: Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan 
orang-orang yang mengejar aku!  
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L: TUHAN, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepada-Mu; 
luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu.     (Mzm 31:10,15,16,18a,2b) 

 Hosianna, Hosianna, Hosianna.             
S: (Menyanyikan:)  Hosianna, Hosianna, Hosiannna! 
L: Marilah berdoa:  
 Ya Allah Bapa sorgawi dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus! Kami berdoa, 

berseru, dan beribadah di dalam nama-Mu. Engkau telah bersabda: “Sebab di 
mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah 
mereka." Karena itu, hadirlah di antara kami seturut cara-Mu.  
Kami bersyukur atas Berita Injil Kristus yang memberi kami iman, pengharapan, 
dan belas-kasih. Kasihanilah kami, kasihanilah gereja-Mu dan bangsa kami 
Indonesia. Tolonglah dan baruilah kami bersama Gereja dan bangsa-bangsa di 
dunia yang sedang menghadapi musibah dengan merebaknya virus corona (covid-
19) sebagai pandemi global.  
Keadaan ini membuat kami menderita dan berduka, tetapi juga menyadarkan 
kami umat manusia sebagai satu keluarga supaya kami semakin bergiat menyatakan 
aksi solidaritas gerejawi, nasional, dan global.    

 Kami memohon, berkati dan lindungilah kami! Sembuhkanlah kami, maka 
kami akan sembuh! Selamatkanlah kami, maka kami akan selamat, sebab 
Engkaulah kepujian kami turun-temurun, dari generasi ke generasi, sekarang, 
dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus, Jurus‟lamat kami. 

S:  A m e n.      
 

03. 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. 
 I wil always follow Jesus, I will always follow Jesus „till to the end of the age.  

Even though I have trouble, even though I have suffer,  
I will always follow Jesus forever and evermore.  
 

04. Pembacaan Hukum Taurat: 
L: Marilah kita mendengarkan yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini, 

diacu dari Kitab Galatia 6:2 
 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi Hukum 

Kristus. (Masiurupan ma hamu mamorsan angka na dokdok i; i ma dalan 
mangaradoti Patik ni Kristus). 

 

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. 
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05. Bernyanyi: PKJ 241:1 Tak ‘Ku Tahu ‘Kan Hari Esok   (3 bahasa)   do = bes 
 Tak „ku tahu „kan hari esok, namun langkakku tegap.  

Bukan surya kuharapkan, kar‟na surya „kan lenyap.  
O tiada „ku gelisah akan masa menjelang,  
„ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.  
(Ref:) Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang.  

Tapi t‟rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang. 
 

 Ndang huboto ari  sogot, alai hot do langkangki.  
Ndang portibi huhaposi, ai lao salpu do sude.  
Tung so jadi au tahutan mangadopi ngolungki;  
Raphon Jesus au mardalan, sai sonang ma rohangki.  
(Ref:) Nang godang so huantusi angka na masa di au.  

Alai sada na maniop tangan ni Tuhanta i.  
 

 I don‟t know about tomorrow, I just live from day to day.  
I don‟t borrow from its sunshine for its skies may turn to grey.  
I don‟t worry o‟er the future, for I know what Jesus said.  
And today I‟ll walk beside Him, for He knows what lies ahead.  
(Chorus:) Many things about tomorrow; I don‟t seem to  understand.  

But I know Who holds tomorrow, and I know Who holds my hand. 
 

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, dan 

sembuhkanlah kami dari penyakit sampar dan menular, 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 437:1/PKJ 239 Tung na Muba Rohangku/Perubahan Besar  do = as 
 Tung na muba rohangku dibaen Tuhanki, dung Jesus maringan di au.  

Nunga sonang au on tung dame rohangki, dung Jesus maringan di au.  
 
(Ref:) Dung Jesus maringan di au, dung Jesus maringan di au.  

Tung na sonang doa au dung tu Jesus au lao, dung Jesus maringan di au. 
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 Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku;  
di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku.  
(Ref:) Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku;  

jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. 
 

08. Pembacaan Alkitab:  Yesaya 52:7-12  (--- dibacakan secara berbalasan ---) 
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari Yesaya 52:7-12. Kita membacanya secara berbalasan. 
 

“Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, 
yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang 
mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: „Allahmu itu Raja!‟ 

J: Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau: mereka bersama-sama bersorak-sorai. 
Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana TUHAN kembali ke Sion. 

L: Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem! 
Sebab TUHAN telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. 

J: TUHAN telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; 
maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. 

L: Menjauhlah, menjauhlah! Keluarlah dari sana! Janganlah engkau kena kepada 
yang najis! Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang 
yang mengangkat perkakas rumah TUHAN! 

S: Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab 
TUHAN akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup 
barisanmu.” 

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

S: Amen. 
 

09. Bernyanyi: BE 707:1/KJ 332:1     
Hagogon dohot Apulapul //Kekuatan Serta Penghiburan     do = es 

 Hagogon dohot apulapul do dilehon Tuhan i tu au.  
Ganup ari au ditogutogu ganup tingki diondingi au.  
Ai hombar tu lomo ni rohaNa do dilehon Tuhan i tu au;  
Ro marsorin arsak las ni roha, haporseaonku dipatau. 

 Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.  
Tiap hari aku dibimbing-Nya; tiap jam dihibur hatiku.  
Dan sesuai dengan hikmat Tuhan „ku dib‟rikan apa yang perlu.  
Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.  
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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: KJ 332:2 Kekuatan Serta Penghiburan        do = es 
 Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam.  

Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalauNya musuhku kejam.  
Yang namaNya Raja Mahakuasa, Bapa yang kekal dan abadi,  
mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. 
 

12. Pembacaan: (a) Nas Evangelium Minggu: Yohanes 12:12-19 
(b) Renungan Situasional > Pada Halaman Akhir  

(Ditulis oleh: Pdt. A.A.Z. Sihite) 
13. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Kepala Keluarga/Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: BE 806:1/KJ 438:1     >>  (Mengumpulkan persembahan) 

Aha pe Masa di Ngolum On //Apapun Juga Menimpamu       do = bes 
 Aha pe masa di ngolum on, TUHAN manjaga ho. 
 Holong-Na do mangondihon ho, TUHAN manjaga ho. 
 (Reff:)  TUHAN manjaga ho, las pe roham marsak pe ho. 
   Sai diramoti ho, TUHAN manjaga ho. 
 Apapun juga menimpamu, TUHAN menjagamu. 
 Naungan kasih-Nya pelindungmu, TUHAN menjagamu. 
 (Reff.):  TUHAN menjagamu waktu tenang atau tegang, 
   Ia menjagamu, TUHAN menjagamu. 
 

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, menyertai 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 Palma 5 April 2020  

 

‘Saling Meneguhkan di Era Pandemi Covid-19’ 
 

 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di era pandemi covid-19 yang menggelisahkan ini, 
kita berdoa dan berharap kiranya TUHAN berkenan melindungi kota kita dan bangsa Indonesia. Secara 
khusus, saya menyapa segenap Majelis dan warga Jemaat di lingkungan HKBP Resort Yogyakarta (Huria 
Jogja, Magelang, dan Klaten): Ibu/Bapak, Naposobulung, Mahasiswa, Pelajar/Remaja, Anak-anak 
Sekolah Minggu, dan para pemerhati/pecinta HKBP Resort Yogyakarta di mana pun berada, kiranya 
dalam penyertaan TUHAN. Dampak pandemi covid-19 ini tidak hanya menunda/membatalkan aneka 
kegiatan ibadah (keagamaan) secara berjemaat, tetapi juga turut menggoncang ekonomi dunia dan juga 
seakan mengoyak pintu modernisme dan globalisasi. Karena itu, kiranya TUHAN berkenan memulihkan 
Indonesia dan dunia. Marilah turut menjaga kebersihan, kesehatan, keseimbangan; merawat iman dan 
meningkatkan imun tubuh serta menjaga jarak sosial/fisikal (social/physical distancing) dengan mematuhi 
protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah serta gerakan beribadah, belajar, dan bekerja dari rumah. 
„Pengorbanan‟ ini memang pahit, membuat sepi dan sedih, namun itulah suatu upaya mengungkap cinta 
kepada sesama dengan cara baru: bukan dengan duduk berjamaah, berjabat-tangan, tetapi „mengambil 
jarak dalam kasih persaudaraan‟, semacam „kasih jarak jauh‟ agar kita memaknai-ulang arti relasi dan 
kebersamaan. Untuk sementara waktu, pelayanan gerejawi dilaksanakan secara online. Karena itu, mari 
bijak menggunakan teknologi dengan mewartakan kebenaran dan menularkan kebaikan. 

Saudara-saudari, seiring dengan penghayatan akan kalender liturgi gerejawi, kini kita memasuki 
Minggu Palma (Batak: Minggu Maremare) dalam konteks tanggap darurat di era pandemi covid-19 ini. Kata 
Latin palmarios atau palma artinya „daun palem‟ atau „telapak tangan‟. Minggu Palma – yang sekaligus 
memasuki Pekan Paskah - hendak menandai awal permenungan khusus mengenai narasi pengorbanan, 
sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dari maut. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai 
seekor keledai beban yang muda, kemudian umat menyambut Yesus dengan menghamparkan pakaian, 
melambaikan ranting pohon palem dengan berseru: Hosanna (Ibrani: Hosyia‟na) yang berarti „Tolonglah!‟, 
„Selamatkanlah!‟ atau „Horas!‟. (Mrk. 11:1-10; Luk. 19:28-38; Mat. 21:1-10; Yoh. 12:12-15). Relevansinya, 
marilah kita juga berseru dan berdoa: Ya TUHAN, tolonglah, selamatkanlah supaya kami „Horas‟ dan 
„Syalom‟! 

Saudara-saudari, dampak pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan kemanusiaan sekaligus ujian bagi 
negara dan ujian bagi kepemimpinan dan aksi Diakonia Gereja kita. Karena itu, kiranya kita memahami 
keadaan ini sebagai kairos dari TUHAN yaitu sebagai „kesempatan khusus yang ditentukan dalam tujuan 
TUHAN‟ supaya kita makin bergiat melakukan berbagai kebaikan dan aksi bela-rasa (solidaritas) dan tidak 
menjadi opportunis demi keuntungan pribadi. Sembari memohon belas-kasih dari TUHAN supaya 
mengampuni dan membarui kita semua, kiranya kita juga turut diingatkan supaya semakin menghayati 
dan memastikan bahwa kita adalah satu keluarga manusia sebagai makhluk yang sama-sama rentan dan 
fana. Bersama pemazmur, kita boleh turut mendaku: „... jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, 
bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: apakah manusia, sehingga Engkau mengingat dan 
mengindahkannya” (Mzm. 8:4-6). Tetapi TUHAN berbelas kasih melalui peristiwa sengsara, wafat dan 
kebangkitan Yesus yang membawa keselamatan dan harapan. Pesan Paskah Oikumenis PGI 2020 
mengusung Tema: Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru (Lukas 24:5-6) mengajak kita supaya 
menjadi „umat kebangkitan‟ dan „umat berpengharapan‟. 

Saudara-saudari, program peduli kemanusiaan mendesak untuk kita kembangkan. Aksi solidaritas 
diakonal HKBP Resort Jogja sedang bergerak semampu kita dalam hal berbagi sembako, dll kepada warga 
yang amat membutuhkan dan semoga berlanjut sebagai tanggapan atas keadaan darurat Covid-19 ini 
yang mungkin berlangsung sekitar 3 bulan. Kiranya kita saling meneguhkan dalam keadaan sulit ini, 
saling mendoakan dan saling berbagi, karena Yesus lebih dulu mengasihi dan berbela-rasa untuk kita. 
TUHAN memulihkan kota dan bangsa kita. Salam. (Pdt. A.A.Z. Sihite) web: hkbpjogja.org 

 

 


