
HKBP Resort Yogyakarta  

Acara Ibadah Situasional -  Minggu Jubilate, 3 Mei 2020   
Tempat: ‘Di Rumah Aja’/Tempat Masing-masing  

====================================================  
‘Suatu Pesan Jubilate di Balik Musibah Covid-19’ 

Petunjuk/Perhatian: 
 

(a) Mohon mempersiapkan hati, waktu, dan tempat dengan baik (dan juga Alkitab/Bibel/BE/KJ/PKJ) serta 
kantong persembahan; dan mohon mempelajari lagu sebelum ibadah bagi yang belum paham; 
pelaksanaan acara ibadah untuk keluarga atau pribadi/perseorangan ini dapat disesuaikan seturut 
kondisi masing-masing karena untuk sementara waktu, kita masih dalam masa darurat peribadatan; Kepala 
keluarga/Yang dituakan boleh bertindak sebagai „Liturgis‟.  

(b) Pokok Doa Syafaat: Mohon pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan pemulihan bagi kita, Gereja,  
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 
masa sulit ini; mohon kekuatan dan kesabaran kepada para pendamping orang yang sakit/yang terpapar 
berbagai penyakit; mohon hikmat sorga kepada para siswa/mahasiswa/dosen/pengajar; 

(c) Mematuhi protokol kesehatan dari Pemerintah RI dan 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; 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. TUHAN memberkati dan menyertai kita. Salam. 

---------------------------------------- 
00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 28:1//BN (Buku Nyanyian Versi Indonesia)   

Hata ni Jahowa //Firman TUHAN Allah      do = es 
 Hata ni Jahowa, Sipadame jolma, Hangoluan i!  

Halalas ni roha, Siapuli roha ni na marsak i.  
Gogo ni Debatangki paluahon na porsea sian nasa jea.  

 Firman TUHAN Allah, sumber kehidupan, damai dan senang;  
Sumber suka-cita dan pelipur lara bagi yang resah.  
Tuhan Mahakuasa, Jurus‟lamat manusia dari kuasa dosa.  

 

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!  A m e n. 

L: Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi! 
J: Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian!   
L: Katakanlah kepada Allah: betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu; oleh sebab 

kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepada-Mu. Haleluya.   
S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

  Marilah kita berdoa:  
Ya Allah Bapa sorgawi, kami bersyukur atas berita Injil di dalam nama dan 
peristiwa Yesus Kristus yang bangkit, yang telah memberi kami iman, rahmat, 
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dan pengharapan baru. Kami bersyukur atas karya Roh Kudus yang terus bekerja 
untuk mengajar, menghibur, dan menguatkan kami umat-Mu, yang kini sedang 
bergumul menghadapi musibah timbul karena dampak pandemi virus corona yang 
menggelisahkan ini.  

Kami memohon dengan kerendahan hati, kiranya TUHAN berkenan 
melindungi, menyertai, dan menguatkan kami menghadapi masa pencobaan 
dan masa sulit ini, khususnya karena dampak dari pandemi virus corona. Kami 
percaya sesuai Firman-Mu bahwa TUHAN senantiasa bekerja secara ajaib penuh 
rahmat untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang beriman, bagi Gereja, 
dan bangsa kami, Indonesia. Karena Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon 
berkat perlindungan, suka-cita, dan pemulihan.    

S:  A m e n.  
03. Bernyanyi: BE 467:1//BNH (BE Versi Indonesia) 467:1     do = a   

Asi ni Roham Hupuji // ‘Ku Memuji Anug’rahMu         
 Asi ni rohaM hupuji, ala Ho manobus au.  

Dipaias Ho rohangku, gabe sorangan-Mu au. IngananMu rohanami,  
TondiMi manggohi i. Pangke dohot ngolunami gabe ulaulaMi. 

 „Ku memuji anug‟rahMu yang telah menebusku.  
Dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku,  
Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu.  

 

 

04. Pembacaan Hukum Taurat:  Matius 22:37-40 
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini,  

diacu dari Injil Matius 22:37-40. 
 "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 

jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan 
yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua Hukum inilah 
tergantung seluruh Hukum Taurat dan Kitab para Nabi." 

 “Sihaholonganmu do Tuhan Debatam sian nasa ateatem, sian nasa hosam 
dohot sian nasa roham! I do patik raya jala parjolo. Alai dos do arga ni na 
paduahon on: sihaholonganmu do donganmi doshon dirim! Patik na dua on 
do mangkangkam nasa Patik dohot Hata ni panurirang.” 

 

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. 
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 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 Allah , Bapa kami yang di sorga, Engkau Mahamurah, kasih-Mu 
kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapanMu mengaku dosa dan 
memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami 
dengan berkat pengasihan-Mu dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan 
Anak-Mu, Yesus Kristus, Jurus‟lamat kami. Amen. 

 

J: Ya TUHAN, kasihanilah kami!  
Ya, YESUS KRISTUS, ampunilah kami!  
Ya, ROH KUDUS, baruilah kami! Amen.  

 

L: Dengarkanlah janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
"Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 
kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku 
lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang 
Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan."       (Mat. 11:28-30) 

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

 

07. Bernyanyi: BE 453:1/KJ 344:1 Sada Goar na Ummuli/Ingat Akan Nama Yesus  do = as 
 Sada Goar na ummuli sian nasa goar i; Goar ni Tuhanta Jesus, i do na ummuli i. 

GoarMi, Tuhanki; holan i do endekki; GoarMi Jesuski do pamalum rohangki.  
 Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih: Nama itu menghiburmu  

k‟mana saja kau pergi.  Indahlah, nama-Nya, pengharapan dunia;  
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka!  

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel: Efesus 5:15-21   
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari Efesus 5:15-21.   >>>   ( Mohon dibacakan dari Alkitab)  
 (Setelah dibacakan, Liturgis mengucapkan yang berikut di bawah ini:)  
L: Demikian pembacaan nas Epistel Minggu.  

Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya.  
S: Amen.  
 

09. Bernyanyi: BE 775/PKJ 302  Unang Holsoan/Jangan Kuatir       do = c 
 Unang holsoan unang tahutan, di Debatanta soada na hurang. 
 Unang holsoan, unang mabiar, haposi Debata. 
 Jangan kuatir, janganlah takut, di tangan TUHAN tiada yang kurang. 
 Jangan kuatir, janganlah takut, TUHAN jaminanmu! 
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 Nothing can trouble, nothing can frighten;  
 Those who seek God shall, never go wanting; 
 Nothing can trouble, nothing can frighten, GOD alone fills us. 
 Unang holsoan unang tahutan, di Debatanta soada na hurang. 
 Unang holsoan, unang mabiar, haposi Debata.   

10. Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli (Manghatindanghon Hata Haporseaon): 
L: Marilah bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, sebagaimana teman-

teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya: 
S: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa .............. dst; 
 Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita ............ dst;  

Aku percaya kepada Roh Kudus ..............  A m e n. 
 

11. Bernyanyi: BE 706:1+3 // KJ 393:1+3          do = g 
Godang ni Pasupasu i  // TUHAN, Betapa Banyaknya        

 Godang ni pasupasu i dilehon Tuhanki,  
Tarlobi asiasi-Mi marhite Anak-Mi.  
(Ref:) Jalo ma pujianki, Jesus, Sipalua i;  

Boi au bongot tu surgo i marnida hasangaponMi. 
 Ndang dung mansohot basa-Mi saleleng ngolungki.  

Ho ma tongtong pujionki sangap di goarMi.   (Ref:)  ... 
 

12. Pembacaan:  
(a) Nas Evangelium Minggu Jubilate: 1 Tawarikh/Chronika 16:31-36. 
(b) Membaca Renungan Khusus Minggu  Jubilate> Pada Halaman Akhir  

(Renungan ini dapat juga diakses di web  hkbpjogja.org  
atau di channel/kanal Youtube) 

13. Doa Syafaat:  (Dipimpin oleh: Yang Dituakan/ Kepala Keluarga/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: KJ 393:1+3 // BE 706:1+3  (-- menyerahkan persembahan -)   

TUHAN, Betapa Banyaknya  //Godang ni Pasupasu i      do = g 

 TUHAN, betapa banyaknya berkat yang Kauberi,  
Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. 
(Ref:) T‟rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!  

Padaku telah Kau-beri hidup bahagia abadi.    
 Setiap pagi rahmat-Mu tiada putusnya:  

Hendak kupuji namaMu tetap selamanya.  (Ref:)  ... 
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 Jubilate, 3 Mei 2020  
 

‘Pesan Minggu Jubilate di Balik Musibah Covid-19’ 
 

Saudara/i yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dari HKBP Resort Yogyakarta, saya hendak menyapa kembali 
para pemerhati dan pendengar yang saya hormati, juga majelis dan warga jemaat serta para pecinta HKBP 
Resort Yogyakarta, di mana pun berada pada masa-masa sulit ini, kiranya kita semua tetap berpengharapan 
dan percaya akan penyertaan, pertolongan, dan belas-kasih  Tuhan.  

Saudara-saudari, pandemi virus corona (covid-19) telah mengakibatkan terjadinya krisis yang buruk 
terhadap sisi kehidupan manusia di dunia ini. Fakta dan dampak penyebaran yang timbul karena musibah 
virus corona ini hendak menegaskan bahwa sebagai manusia, „kita adalah satu dan saling terhubung‟ secara global 
di dunia yang kita diami ini. Karena itu, marilah kita sadar konteks di era saling-terhubung ini serta 
mewaspadai „virus ketidak-pedulian‟ dan „virus egoisme‟ yang mungkin turut mengintai kita di era pagebluk 
(era pandemi covid-19) ini. Kita makin menyadari bahwa virus corona (covid-19) ini sebagai „musuh bersama‟. 
Dan karena itu, sebagai warga negara dan masyarakat, marilah kita perangi secara bersama pula. Karena itu, 
kerja-sama adalah suatu pilihan yang tepat untuk mengatasi dampak covid-19, antara lain dengan turut 
mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Badan Kesehatan resmi. Semoga 
TUHAN memberi kita hikmat sorga dan rahmat kehati-hatian serta semangat saling tolong-menolong menghadapi 
kesulitan dan kesedihan ini. 

Saudara/Saudari, di masa darurat peribadatan ini, memungkinkan altar Gereja “berpindah” ke rumah 
warga jemaat dalam rangka ibadah di tengah keluarga sebagai eklesiola sebagai „gereja mini‟. Sesuai Kalender 
Liturgi Gerejawi, dalam rangkaian Minggu-minggu Paskah yang berdurasi 40 hari, kini secara khusus kita 
hendak menghayati pesan Minggu JUBILATE – kali ini dalam konteks pandemi covid-19. Minggu Jubilate 
hendak mengajak kita „supaya seluruh bumi bersorak-sorai bagi Allah, „asa marolopolop tu Debata sandok tano on‟ 
(Mzm 66:1). Secara ensiklopedis, kata „jubilate‟ atau „yubilium‟ atau iubilaios - dari akar kata Ibrani Yovel 
atau Yobel - yang arti harfiahnya: „domba jantan‟, mengacu pada „terompet‟ – yang awalnya diolah dari tanduk 
domba jantan – dengan pujian diiringi terompet, tahun itu dirayakan dan puncak Tahun Sabat dicapai pada 
setiap tahun ke-50 – yang dinamai sebagai TAHUN YOBEL. Konteks aslinya bahwa inti perayaan Tahun 
Yobel adalah memeringati dan menyukuri karya agung hebat dari TUHAN Allah yang telah membebaskan dan 
menyelamatkan umat-Nya (Israel) dari perbudakan Mesir, kekerasan, dosa, dan maut hingga menibakan 
mereka di tanah terjanji yaitu Tanah Kanaan yang penuh berkat. Sebagai tanda bagi umat yang diselamatkan, 
TUHAN memberi Hukum Taurat, Tata Tertib Sosial dan Hukum Tanah untuk ditaati. Dasar Teologi Jubileum 
ini adalah Sabda TUHAN yang dicatat dalam Kitab Imamat dan Injil (Im. 25; Yes. 61:1-3; Luk. 4:18-19, 
Mzm. 66).  

Bagi umat TUHAN dalam Perjanjian Baru bersama Gereja bahwa Perayaan Minggu Jubilate mendapat isi 
baru yakni menyukuri karya agung Yesus Kristus melalui peristiwa salib dan kebangkitan-Nya yang membebaskan 
dan menyelamatkan segenap orang beriman bahkan alam ciptaan (Yoh 3:16; Kol. 1:20). Sehingga relevansi 
atau penerapan Minggu Jubilate dalam konteks musibah karena covid-19 ini adalah supaya kita turut menjadi 
rekan sekerja Allah melalui doa dan aksi untuk mencegah dan membebaskan umat dari rangkaian penindasan, 
kekerasan, pemerasan/eksploitasi, ketidak-adilan, ketidak-pedulian, serta turut merawat keseimbangan dan 
keutuhan alam ciptaan. Kendati dunia kita kini mengalami krisis secara ekonomi, tetapi  secara ekologis kita 
turut gembira untuk sementara, sebab udara menjadi lebih bersih di banyak kota besar di belahan dunia 
seperti di Jakarta misalnya, karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau karena „lockdown‟ 
sehingga, antara lain membuat puncak gunung Himalaya setinggi 8-ribuan meter yang tersohor itu menjadi 
tampak dari kejauhan dari jarak 200 km, dari Punjab - India, suatu pemandangan yang telah hilang selama 
30-an tahun; bahkan kita ikut senang karena dikabarkan bahwa lubang lapisan ozon - yang sempat membesar 
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di Kutub Utara karena klorofluorokarbon (CFC) - pada awal bulan April lalu telah tertutup – menurut begitu 
identifikasi para ilmuwan. 

Saudara/i, karena itu marilah memetik „hikmah di balik musibah virus corona‟ ini sebagai suatu kesempatan 
untuk melihat rencana indah dari TUHAN agar kita kemudian dimampukan untuk menata kembali dunia 
kita, khususnya menata-ulang hati dan batin kita serta persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan ekonomi serta 
budaya kita supaya semakin benar, semakin baik, semakin manusiawi, semakin adil dan damai serta semakin 
berwawasan lingkungan hidup. Dan bagi warga jemaat yang „merasa sepi‟ atau „merasa sendirian‟ karena 
dampak tragedi covid-19 yang turut  mempengaruhi model (paradigma) beribadah kita, marilah meyakini 
bahwa melalui kuasa misteri dari Roh Kudus, sesungguhnya TUHAN senantiasa hadir memberkati, menyertai, 
mengajar, dan menghibur kita. Dan kini DIA mengajak kita untuk bersorak-sorai di dalam TUHAN yang 
membebaskan dan memberi jaminan hidup kita, pun di masa sulit yang penuh keraguan dan ketidak-pastian 
ini. (Mat. 28:20b; Yoh. 14:16-17,26; Mzm. 66:1; 1 Taw 16:31-36). Salam Jubilate. TUHAN memberkati dan 
melindungi. Amen.  *AAZS*   hkbpjogja.org.    


