
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu VI Setelah Trinitatis, 19 Juli 2020   

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

====================================================  
Hadaulaton dohot Pelean tu Jahowa 

Ibadah dan Persembahan kepada Tuhan 
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 studi di 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 648:1+3 SANGAP DI DEBATA AMA                      

 1 
Sangap di Debata Ama, sangap di AnakNa i. 
Nang di Tondi Porbadia, Debata na songkal i. 
Haleluya, puji Tuhan salelenglelengna i. 

 3 
Puji Raja sian surgo, Raja ni huria i. 
Raja ni saluhut bangso, Tuhan na sun sangap i. 
Langit tano sai endehon sangap di goarNa i. 

 

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:  Demikianlah Firman Tuhan Allah ; Siapa yang mempersembahkan syukur 
sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang 
dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya . Haleluya!       

(Mazmur 50 : 23) 
S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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      L: Marilah kita berdoa: 
     Ya Tuhan Allah,  Bapa kami yang Mahapengasih ! Kami berkumpul di tempat ini 

memohon dari segenap hati kami : Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki 
cara hidup yang baik sesuai dengan kehendakMu. Jaga dan peliharalah kami 
sampai pada akhir hidup kami, oleh karena AnakMu, Yesus Kristus, Tuhan 
kami.   

S:  A m e n.  
 

03. Bernyanyi : BE 28:1   HATA NI JAHOWA                    
 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. 

 

 
 

04. Pembacaan Hukum Taurat:   
L : Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini,  

 Hukum Taurat I - III dan Maksudnya 
 Hukum I   : Akulah Tuhan Allahmu ! Jangan ada padamu allah lain 

dihadapanKu. 
 Hukum II     : Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang 

ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah 
bumi, untuk disembah atau dituruti. 

 Hukum III   : Jangan menyebut Nama Tuhan AllahMu dengan sembarangan 
sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namaNya. 
Demikian Hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan 
untuk melakukan HukumNya. 

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

 

05. Bernyanyi : BE 775:1 UNANG HOLSOAN                                                      
 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! 

 

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 Mahakuasa. Kami berseru dan memanggil 
namaMu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan 
kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau 
telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke 
surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman 
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kami untuk bersyukur kepadaMu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang 
berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. 
Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah 
melakukan kehendakMu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, 
janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, 
Anak dan Roh Kudus. Amin.  

 

L: Dengarkanlah janji  TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; 
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti 
bulu domba.      (Yesaya 1 : 18) 

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

 

07. BE 443:1   DUNG TUHAN JESUS                                               
 Dung Tuhan Jesus nampuna au, songgop dameNa, biarhu lao, 

Taripar gogo ngoluna i, nasa dosangku naung sae do i. 
Tabaritahon holongNa i, di dia Tuhan, tudoshon i? 
Tuk manumpahi, tarlobi da? Sasada Jesus pinuji ma! 

 
 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel  Markus 12 : 41 - 44 >>>( Mohon dibacakan dari 
Alkitab)  

(Setelah dibacakan, Liturgis mengucapkan yang berikut di bawah ini:)  
L: Demikian pembacaan nas Epistel Minggu ini  

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

09. Bernyanyi : BE 855:1+3  HUBOAN PELEAN             
 Huboan pelean tu Ho Jesus i 

Baen pujipujian tu Ho Tuhanki. 
 

 Sian las ni roha tapasahat ma 
Angka peleanta i tu Tuhanta da. 
 
 

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. 
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11. Bernyanyi  : BE 848:1+3  DISON ADONG HUBOAN TUHAN                                                                                             
 Dison adong huboan Tuhan, 

parbue ni ngolungku na so tardok nian. 
Sadia ma argana Tuhan 
molo sai nirajuman sude denggan basaM? 
Jalo ma Tuhan, sai las ma rohaM. 
 

 Huingot do hataM da, Tuhan, 
ingkon sarihononhon anggim na metmet an; 
Ampehon ma tanganMu sangkan, 
itak na otik i unang suda nian. 
Jalo ma Tuhan, sai las ma rohaM. 
 

 

12. Pembacaan Evangelium Minggu VI  Setelah Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Ulangan 16 : 13 - 17 
(b) Membacakan Renungan/Jamita Minggu VI  Setelah Trinitatis>> Pada Halaman  
Akhir; 

 

13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi : BE 466:1-3 NUNGA RO AU                              

--- Mengumpulkan Persembahan --- 
 

 Nunga ro au, o Tuhanhu tu hau pinarsilangMi. 
Hu pelehon ma diringku upa halojaonMi. 
Hatuaon i las ni rohangki, ai hibul do hupelehon nasa diringki. 
 

 Ndang adong naeng tioponku, saluhut tu tanganMi. 
Maradian do tondingku dibagasan lomoMi. 
Hatuaon i las ni rohangki, ai hibul do hupelehon nasa diringki. 
 

 Sai sahaphon tu rohangku Tondi Parbadia i. 
JoroMi ma baen rohangku, sai ingani diringki. 
Hatuaon i las ni rohangki, ai hibul do hupelehon nasa diringki. 
 

 

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.     
ROS/doc/hkbpjogja,- 
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Renungan Minggu VI Trinitatis, 19 Juli 2020  

 

‘Ibadah dan Persembahan Sejati Kepada TUHAN’ 

 (Ulangan 16:13-17; Mrk 12:41-44) 
 
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur kepada TUHAN 
sembari memohon penyertaan dan pertolongan-Nya, HKBP Yogyakarta kembali melanjutkan 
Ibadah Umum secara berjemaah di gedung Gereja mulai tanggal 19 Juli 2020 di era ‘kenormalan 
baru’ atau yang kini disebut era ‘adaptasi kebiasaan baru’ (‘adapting to new habits’) di masa pandemi 
covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah RI melalui Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19. Sebelum terdampak covid-19, Ibadah Minggu Umum secara 
berjemaat digelar terakhir tanggal 15 Maret 2020 (pukul 06:30; 09:00; 17:30). Memasuki ‘era 
adaptasi kebiasaan baru’, kini Ibadah Minggu Umum dimekarkan menjadi 5 kali (pukul 06:30; 
09:00; 11:00; 15:30; 17:30). Kita berdoa dan percaya kepada TUHAN yang sedang memberi kita 
‘hikmat dan kesadaran baru’ supaya kita/umat secara bersama dimampukan menghadapi dan 
mengatasi pandemi (pageblug) yang berdampak luas mempengaruhi kehidupan warga/masyarakat 
secara sosial-ekonomi, keagamaan/kerohanian, dll. Di masa sulit ini, marilah kita terus belajar 
bersyukur dan menyatakan  ‘kebaruan-kebaruan’ yang TUHAN kehendaki dari kita. Kiranya kita 
semakin beriman, rendah hati, berbelas-kasih/berbela-rasa (solider), dan tetap berpengharapan di 
dalam TUHAN.    

Saudara-saudari, nas khotbah/renungan kali ini perihal ‘ibadah dan persembahan’. Ajaran 
iman Kristen secara khusus menegaskan bahwa kita beribadah dan menyerahkan persembahan 
(pelean) kepada TUHAN karena DIA telah memberi keselamatan kepada kita melalui peristiwa 
Yesus Kristus serta pembaruan oleh kuasa Roh Kudus. Ibadah adalah suatu perjumpaan kita 
dengan TUHAN dalam rangka merayakan keselamatan dan kehidupan yang dianugerahkan-Nya 
kepada  umat dan ciptaan-Nya. Yesus Kristus adalah Liturgos (Penyelenggara ibadah) sejati. 
Melalui pengorbanan-Nya di kayu salib serta kebangkitan-Nya dari maut, Yesus Kristus telah 
menjumpakan serta mendamaikan umat manusia yang terbatas/berdosa dengan Allah Bapa 
sorgawi yang penuh belas-kasih dengan pembaruan oleh Roh Kudus. Karena itulah ibadah 
Kristiani mesti berpusat di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, bukan pada 
selera manusia fana. Dalam rangkaian ibadah, orang beriman  menyatakan syukur dan 
menyerahkan suatu ‘persembahan’ (offering, pelean) ke altar hadirat TUHAN sebagai tanggapan kita 
atas keselamatan dan belas-kasihNya dan bukan untuk meraih prestasi keselamatan. Setiap 
persembahan yang kita serahkan ke altar kudus-Nya hendaknya digerakkan oleh rasa syukur dan 
suka-cita, semampu kita, jangan dengan paksa atau sedih hati (1Kor 9:7-14; Mrk. 12:41-44; Luk. 
21:3-4; Ul. 16:13-17). Begitu kata Alkitab.   
 Saudara-saudari, Alkitab berulang-kali bicara mengenai ibadah dan pesembahan umat kepada 
TUHAN. Tradisi umat dalam Perjanjian Lama bahkan sampai pada zaman Yesus dalam 
Perjanjian Baru mencatat sejumlah Hari Raya atau Liturgi yang diselenggarakan dalam rangka 
pengucapan syukur kepada TUHAN yang telah membebaskan dan menyelamatkan umat dari 
perbudakan/kekerasan Mesir serta memberi Tanah Terjanji (Kanaan) dan berkat kehidupan baru 
kepada umat-Nya yang kemudian sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Hari Raya yang 
dimaksud, antara lain adalah: (1) Hari Raya Paskah; (2) Hari Raya Pendamaian; (3) Hari Raya 
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Pondok Daun; (4) Hari Raya Roti Tidak Beragi; dll. Nas acuan renungan ini secara khusus 
memastikan agar umat/orang beriman sesuai kemampuannya wajib menyerahkan persembahan 
melalui ibadah/perayaan rohani karena TUHAN telah membebaskan/menyelamatkan.  
Kitab Nabi Maleakhi menegaskan bahwa umat yang kena kutuk dan masih menipu TUHAN saja 
dianjurkan supaya membawa persembahan persepuluhan (‘pelean parsampuluan’; ‘the tithes 
offering’) ke altar TUHAN (Maleakhi 3:9-10), apalagi kita umat tebusan karena iman kepada 
Yesus Kristus. Persembahan yang diserahkan oleh umat didasarkan pada Hukum Alkitab (Bil. 
18:25-32; Ul. 14:22-29) yang juga untuk mendukung kehidupan imam/pendeta, 
diakonia/pelayanan, serta gerakan penginjilan Gerejawi, dll (Mat. 10:10; Luk. 10:7; 1Kor. 9:7-14; 
1Tim. 5:18). Aturan dan Peraturan HKBP menegaskan bahwa warga jemaat berkewajiban 
mempersembahkan diri dan talenta (waktu, tenaga, harta-benda, dll) dengan ikhlas dan suka-cita 
untuk pelayanan jemaat demi kemuliaan Tuhan. Dan ini seiring dengan pesan teologis dari Buku 
Ende 204:2 yang selalu dinyanyikan mengiringi doa persembahan dalam ibadah mingguan yang 
menegaskan bahwa pemberian TUHAN yaitu jiwa, raga, nyawa, kekuatan dan harta-benda yang 
kita miliki, kiranya kita persembahkan untuk TUHAN yang telah lebih dulu dengan sepenuh 
hati  memberi hidup-Nya untuk menebus kita. Namun mari kita cegah dan jangan sampai gegara 
persembahan (pelean) jadinya orang terhalang beribadah, mendengar Firman TUHAN, dan 
menerima Sakramen. Salam. *AAZS*  hkbpjogja.org 

 AAZS/doc/hkbpjogja,- 
 

 


