
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu III Setelah Trinitatis, 28 Juni 2020   

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

====================================================  
Pajongjong Bagas Na Martua 

(Membangun Keluarga Bahagia) 
Petunjuk/Perhatian: 
 

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

(b) Pokok Doa Syafaat:  
Mohon agar TUHAN berkenan memberi pertolongan dan hikmat sorgawi kepada Gereja dan 
bangsa-bangsa dan juga kepada para ilmuwan untuk dapat mengatasi pandemi global yaitu virus 
corona (covid-19) supaya keadaan cepat berpulih; Para siswa/mahasiswa yang studi dan yang 
hendak menyelesaikan studinya dan juga para calon siswa/mahasiswa yang hendak studidi Jogja – 
khususnya yang hendak bergabung dalam ibadah di lingkungan HKBP Resort Yogyakarta, Huria 
Magelang, dan Huria Klaten; Aksi Diakonia Huria/Gereja supaya dapat dilaksanakan dengan 
baik, ikhlas, dan gembira pada masa sulit ini; memohon kesembuhan dan ketahanan untuk 
orang-orang yang menderita karena berbagai penyakit; dan memohon karunia kesabaran 
untuk para pendamping orang yang sakit, dll,-    

---------------------------------------- 
00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 706:1/KJ 393    Godang ni Pasupasu I     g=do 

 Godang ni pasupasu i, dilehon Tuhanki, 
 Tarlobi asiasi-Mi, marhite anak-Mi. 
 Reff.: Jalo ma pujianki, Jesus Sipalua i, 
    Boi au bongot tu surgo i, 
    Marnida hasangapon-Mi. 
 TUHAN, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 
 Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. 
 Reff.: T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
     Padaku telah Kau-beri hidup bahagia abadi. 
 

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: Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: Aku mengasihi engkau 
dengan  kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu. 
Haleluya!       (Jeremia 31:3)       

S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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L: Marilah kita berdoa: 
 Ya TUHAN Allah yang Mahakuasa! Berikanlah bagi kami iman yang benar, 

yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai 
TUHAN dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya 
kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di 
dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.  

S:  A m e n.  
 

03. Bernyanyi: BE 15:1+8    Aut Na Saribu Hali Ganda   f=do 
 Aut na saribu hali ganda saringar ni soarangki, 

Naeng nasa gogo bahenonku mamuji Debatantai, 
Paboa las ni rohangki hinorhon ni pambaenna i. 

 Sai pujionku do basa-Mu, saleleng na mangolu au, 
Pasangaponku do goar-Mu, saleleng na marhosa au, 
Maradu tos pe hosangki, naeng pujionku sangap-Mi. 
 

04. Pembacaan Hukum Taurat:   
L: Yang menjadi Hukum TUHAN untuk kita hari ini,  
  Diacu dari 1 Petrus 5:5 

 Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-
orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang 
lain, sebab: “Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang 
yang rendah hati”. 

 Laos songon i ma hamu, angka na umposo, unduk ma hamu di angka na 
tumunggane! Alai saluhutna ma hamu manolukkon haserepon sama hamu, 
ai dialo Debata do angka na ginjang roha, alai dilehon do asiasi tu angka na 
serep marroha. 

  

 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 686:2-3     Ramun Do Au  des=do 
 Na ro do au tu jolo-Mi, gale do au urupi au, 

O, Jesus, ala mudar-Mi, Dison do au patau ma au. 
 

 Ala denggan ni basa-Mi, ro au tu Ho, O Jesuski, 
Parbadiai ma rohangki, Dison do au patau ma au. 
 

 

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 ------) 
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L: Ya Allah Bapa kami yang Mahakuasa dan Mahapengasih. Kami orang berdosa 
yang hina ini datang kehadapan-Mu yang Kudus dan Mulia mengaku dan 
meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan 
TUHAN karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami 
tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan 
dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia 
seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. 

 

J: Ya TUHAN Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai 
dengan maksud-Mu. 

L: Ya Allah Bapa kami yang Mahakuasa dan Mahapengasih. Di dalam keadaan 
yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan kami saat ini, kami akan  
memasuki  “new normal life”, kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan 
kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya TUHAN, hal itu tidaklah mudah 
untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami. Ya 
TUHAN, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk 
bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami 
mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang 
untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. 

J:  Ya TUHAN Allah Bapa kami, kasihanilah   kami,   ajarlah  kami  melakukan yang  
sesuai dengan maksud-Mu. 

L: Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami 
agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus 
Kristus Anak Allah yang Tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah 
kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. 

 

L: Dengarkanlah janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
 Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada 

Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa 
kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 
                 (I Yohanes 2:1b,2) 

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

07. Bernyanyi: BE 760:1-2      Jesus Do Alealengku  f=do 
 Jesus do alealengku soada tudos ni, 

Aleale na sumurung i di au, 
Hasoloanni rohangku TUHAN haposanki, 
Sipalua na mamorsan dosangki, 
Na mangapuli au di sitaononki 
mangurupi au di hagogotan i. 
Reff.: Jesus do alealengku soada tudos nii, 
   Ale-ale na sumurung i di au. 

 
 Tuhan Jesus do mamorsan sude na dosangki 

Napalua au sian pangago i, 
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Hutanggali ma luhutna, jolma na buruk i 
Hupelehon ngolungki tu Tuhan i 
Molo pajumpang sogot au dohot Tuhan i 
Idaonku ma hamuliaon na i. 
Reff.: Jesus do alealengku soada tudos nii, 
   Ale-ale na sumurung i di au. 
 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel : Kidung Agung 8:5-7 
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari Kidung Agung 8:5-7 >>> ( 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 656:1-2     Parhahamaranggion   bes=do 
 Parhahamaranggion i, lam hot jala togu, 

Singhop ma hasadaon i, di Jesus i burju, 
Rap sauduran hita be marholong na tutu, 
Mardame, marlas roha ma di Jesus i tutu. 

 Togu ma hasadaon i; di ojahanna i, 
Sada haporseaon i, di Tuhan Jesus i. 
Ai sada pandidion i ai sada Ama i, 
Sada ma hita Kristen i manomba TUHAN i. 
 
 

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, ........... dst; 

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

 

11. Bernyanyi: BE 730:1+3  Sai Patau Ma Au TUHAN  des=do 

 Sai patau ma diringku ale TUHAN, 
Papatarhon hinauli-Mi TUHAN, 
Suru ma tondi-Mi saor tu rohangki, 
Lao papatar holong-Mu tu donganki. 

 Sai patau ma diringku ale TUHAN, 
Papatarhon hinauli-Mi TUHAN, 
Suru ma tondi-Mi saor tu rohangki, 
Lao patandahon diri-Mu tu donganki. 
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12. Pembacaan Evangelium Minggu III Setelah Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Kolose 3: 18-21 
(b) Membacakan Renungan/Jamita Minggu III  Setelah Trinitatis >> Pada Halaman  
Akhir; 

 

13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: BE 159:1/KJ 318   Martua Dongan Angka na Sabagas  c=do 

---  Mengumpulkan Persembahan --- 
 Martua dongan angka na sabagas, na mardonganhon Tuhan Jesus i, 

Na mangoloi Ibana mansai ringgas, na so marholang tangiangna i, 
Tongtong holong roha-Na di Ibana, manungkun lomo ni roha-Na i, 
Huhut tongtong marguru tu hata-Na, dibaen sandok pangalahona i. 
 

 Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah Tamu yang tetap: 
Dan merasakan tiap suka-cita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap; 
di mana hati girang menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri; 
Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan Firman yang Kaub'ri. 
 

15. Penutup: Doa dan Berkat 
L: Marilah kita menyempurnakan 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.     
 

  
Renungan  Minggu III  Setelah Trinitatis,  
28 Juni 2020  

 

Membangun Keluarga Bahagia 
Kolose 3:18-21 

 
Saudara/i yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kolose adalah satu kota di Asia kecil tepatnya 
di sebelah timur Efesus. Pendiri gereja ini bukanlah Paulus. Namun Paulus mengutus Epafras, 
sebagai penanggung-jawab dalam menjaga keutuhan jemaat Kolose. Jemaat Kolose bertumbuh 
maju dalam iman dan kasih (Kol. 1:2-14) Paulus berharap iman jemaat tetap kokoh dan berakar 
dalam Kristus (Kol. 2:6-7). Melalui Epafras, Paulus mengetahui pergumulan hidup jemaat Kolose, 
tantangan ajaran sesat, baik tentang gnostik, maupun judaisme seperti paham sunat untuk 
beroleh keselamatan (Kol. 2:8,11,16,21-23). 
     Setiap orang percaya, haruslah berakar dan dibangun di dalam Dia. Lebih dahulu “berakar” 
barulah “dibangun”. Mengapa? Karena akar menentukan kualitas pertumbuhan. Bangunan yang 
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kokoh tidak dapat terpisah dari fondasi. Demikian halnya dengan keluarga yang berbahagia. 
Keluarga harus senantiasa berakar dan dibangun di dalam Kristus. Keluarga bahagia, hanya 
mungkin terjadi bila firman TUHAN menjadi fondasi dalam hidup mereka. 
Firman TUHAN minggu ini, mengingatkan segenap komponen keluarga untuk sungguh-sungguh 
membangun keluarga bahagia, dengan cara; (1). Hendaklah para isteri tunduk kepada suaminya 
secara rela sebagaimana di hadapan TUHAN. Kasih isteri kepada TUHAN, menjadi dasar 
kerelaan isteri menundukkan diri kepada suami, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Tunduk 
bukan dalam arti underbow kepada suami, tetapi sebagai mitra, atau penolong yang sepadan. Isteri 
setia menolong suami untuk membangun keluarga bahagia sepadan dengan kehendak TUHAN, 
sebagaimana Kristus mengasihi jemaat bahkan menyerahkan diri-Nya baginya. Tunduk dalam 
rasa takut akan TUHAN. (2). Suami mengasihi isteri dan tidak berlaku kasar. Suami sebagai 
kepala keluarga, bertanggung-jawab untuk membangun keluarga bahagia. Suami harus mengasihi 
isteri seperti TUHAN mengasihi jemaat. Satu implementasi mengasihi adalah tidak berlaku 
kasar. Bertindak kasar bukanlah cermin seorang suami Kristen. Kiranya segala tindakan kasar 
semakin jauh dari kita semua.  (3). Hai anak-anak, taatilah orang-tua.  Taat kepada orangtua, 
bukanlah terutama kehendak orangtua, tetapi kehendak Tuhan. Ketika anak-anak mendengar 
dan menaati orang-tua, yang pertama-tama yang dia lakukan adalah kehendak TUHAN, bukan 
kehendak orang-tua. 
     Semua kita pasti mendambakan keluarga yang bahagia, meskipun kenyataannya tidak semua 
keluarga selalu bahagia. Mari kita bangun keluarga bahagia dengan cinta, baik cinta kasih suami 
isteri, orangtua dengan anak dan sesama anggota keluarga. Pandemi  Covid-19 menjadi saat yang 
tepat untuk membangun cinta, yang tidak pernah dipadamkan  oleh apapun (band. dengan 
Epistel minggu ini Kidung Agung 8:5-7).  
Yesus Raja Gereja  sungguh mengasihi kita. Kasih Yesus tidak pernah pudar. Dengan kasih-Nya, 
marilah kita bangun keluarga bahagia di setiap keluarga kita. Cinta kasih suami isteri dan anak-
anak, jangan sampai padam karena penderitaan  pandemi covid-19 saat ini.  
     TUHAN memampukan dan memberkati setiap keluarga dan bangsa kita. Amin. 

ROS/doc/hkbpjogja,- 
 


