
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu VII Setelah Trinitatis, 26 Juli 2020   

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

====================================================  
HOLONG I DO PATIK NA IMBARU 
KASIH SEBAGAI PERINTAH BARU 

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 9:1-2 

                             HUPUJI HOLONG NI ROHAMU  
 Hupuji holong ni rohaMu, o Tuhan Jesus, Rajangki.  

Tu Ho hulehon ma tondingku, ai i do pinangidoMi.  
Huhalupahon ma diringku mamingkir holong ni rohaMu  

 
 Sai dilului Ho do ahu, au pe huhalungunhon Ho.  

Ditaiti rohaMi rohangku, dibahen i hulehon do.  
Dipillit Ho hian tondingku, i pe hutodo Ho Tuhanhu.                      

 

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:  Siapa gerangan ada padaku di surge selain Engkau ? Selain Engkau tidak ada 
yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung 
batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya . Haleluya!       

(Mazmur 73 : 25,26) 
S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
 
 
 
 
 



 2 

      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 kehendakMu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama AnakMu, 
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.   

S:  A m i n.  
 

03. Bernyanyi : BE 223:1-2 
              HUSOMBA HO TUHAN  
 

 Husomba Ho Tuhan, tangihon au  
SangkapMu ma tongtong, pasaut tu au  
Lam ganda baenon ni i, holong ni rohangki  
Sai lam gandai, holong tu Ho  

 
 Uju na lilu au, dao sian Ho  

Sai dilului Ho au, laos jumpang do  
Ala ni holong do, rohangkinon di Ho  
Sai lam gandai, holong tu Ho 

 

 
 

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

 Mateus 22 : 37 - 40 
 Jawab Yesus kepadanya : “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.” 

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

 

05. Bernyanyi : BE 858:1 (2x)                                                      
 JESUS KRISTUS  
 
 Jesus Kristus sondangi rohangku,  

unang na holom mangarajai au.  
Jesus Kristus sondangi rohangku,  
holongMi manggohi rohangkon. 

 
 Jesus Kristus sondangi rohangku,  

unang na holom mangarajai au.  
Jesus Kristus sondangi rohangku,  
holongMi manggohi rohangkon 

 

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 Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Engkau Mahamurah kasihMu kekal 
selama-lamanya. Kami datang kehadapanMu mengaku dan memohon 
keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat 
kasihMu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan AnakMu Tuhan Yesus 
Kristus, Juruselamat kami.  Amin.  

 

L: Dengarkanlah janji  TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih 
setiaKu tidak akan beranjak dari padamu, dan perjanjian damaiKu tidak akan 
bergoyang, Firman Tuhan yang mengasihani engkau. 

(Yesaya 54 : 10) 
Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 

S: A m i n! 
 

 

07. Bernyanyi : BE 453:1-2                                                 
 SADA GOAR NA UMULI  

 Sada goar na ummuli sian nasa goar i.  
Goar ni Tuhanta Jesus, i do na ummuli i.  
GoarMi, Tuhanki, holan i do endengki.  
GoarMi, Jesushi do pamalum rohangki.  

 
 Tung na malum do rohangku, nunga sonang tondingki.  

GoarMi do sinjatangku dompak angka musu i.  
GoarMi, Tuhanki, holan i do endengki.  
GoarMi, Jesushi do pamalum rohangki. 

 
 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel Imamat 19 : 9 – 18 / 3 Musa 19 : 9 - 18 >>> 
( 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 212:1+6             
HAHOLONGON NA BADIA  
 Haholongon na badia, sian Tuhan Jesus i,  

Sai songgopi, sai bongoti, roha dohot tondingki  
 Haholongon sian Jesus, sai paias rohangkon  

Sai pabali nasa tihas, asa ias tondingkon 
 
 

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 829:1                                                                                              
 PATIK NA IMBARU  
 Patik na imbaru hulehon tu hamu, asa masihaholongan,  

Hamu sama hamu, songon holong ni rohangku maradophon hamu.  
Sian on do ditanda halak hamu siseanku molo hamu masihaholongan,  
Sian on do ditanda halak hamu siseanku molo hamu masihaholongan. 

 
 

12. Pembacaan Evangelium Minggu VII  Setelah Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Yohanes 13 : 31 - 35 
(b) Membacakan Renungan/Jamita Minggu VII  Setelah Trinitatis>> Pada Halaman  
Akhir; 

 

13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi : BE 792:1+4+5                                                                                                                            

--- Mengumpulkan Persembahan --- 
 PASUPASU HAMI O TUHAN  
 
 Pasupasu hami o Tuhan sai usehon dameMi.  

Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoMi.  
Di portibi on, baen ma au Tuhan, habaoran ni las ni roha  
tu na marsak i, tu na dangol i, gabe pangapuli i.  
Pasupasu hami o Tuhan sai usehon dameMi.  
Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoMi.  

 
 Di portibi on baen ma au Tuhan siradoti haholongon.  

Togutogu ma, hami on Tuhan, marparange na denggan.  
Pasupasu hami o Tuhan sai usehon dameMi.  
Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoMi.  

 
 Pasupasu hami o Tuhan sai usehon dameMi.  

Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoMi.  
Di portibi on baen ma au Tuhan, sipajongjong hatigoran.  
Pargogoi ma au, raphon huriaM, patupahon na denggan.  
Pasupasu hami o Tuhan sai usehon dameMi.  
Sai ampehon tanganMi Tuhan, lehon tu au gogoMi. 

 
 

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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HKBP Yogyakarta, 
Renungan Minggu VII Trinitatis, 26 Juli 2020  

 

Perintah Baru: Ayo Saling Mengasihi! 
 (Yohanes 13:31-35) 

 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di ‘era kecemasan’ karena dampak pandemi 
covid-19 ini, saya mengajak kembali para sahabat/pembaca yang baik hati agar kita terus belajar 
menyatakan kebaruan-kebaruan yang TUHAN kehendaki dari kita dan semoga kita dimampukan 
supaya semakin beriman, rendah hati, berbelas-kasih/berbela-rasa (solider), dan tetap 
berpengharapan dalam proses memasuki tahap awal “adaptasi kebiasaan baru” selama dan setelah 
wabah covid-19. 

Saudara-saudari, nas renungan minggu ini mengajak kita menerapkan ‘perintah baru’ dari 
Yesus yaitu supaya saling mengasihi. Melalui Kitab Injil dan Surat-suratnya (Injil Yohanes dan Surat 
1-3 Yohanes), rasul Yohanes tercatat sebagai yang paling banyak mengajar perihal kasih (agape). 
Mengapa rasul yang satu ini banyak mengajar perihal kasih dan mengasihi? Konon, suatu ketika 
di masa tua rasul Yohanes, seorang murid terdekatnya bernama Polycarpus mendekat dan 
bertanya: ‘Ya Rasul, mengapa pengajaranmu banyak bicara perihal kasih dan mengasihi’? Rasul 
Yohanes menjawab: ‘Aku telah melihat, mendengar, dan belajar langsung dari Yesus bahwa tidak 
ada hal yang lebih besar dan mulia di dunia ini selain daripada mengasihi. Karena Allah adalah 
kasih; dan ‘kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita’ (1 Yoh. 4:19), begitu kata rasul 
Yohanes.  

Saudara-saudari, Yesus menjelaskan apa arti kasih (agape) tidak hanya dengan kata-kata, tetapi 
juga terutama dengan segenap kehidupan, tindakan, dan pengajaranNya. Kita mengasihi 
walaupun seseorang (sekelompok) tidak layak dikasihi; kita mengampuni kendati seseorang 
(sekelompok) tak layak diampuni. Itulah hukum baru yang diwartakan dan dikerjakan oleh Yesus 
bagi kita dan dunia’. Dunia yang kita diami ini masih menganut ‘hukum lama’ atau ‘hukum 
pembalasan’,   bahkan ‘hukum rimba’. Bahwa yang terjadi adalah yang kuat yang menang dan 
benar (the survival of the fittest) dan bukan yang benar yang kuat. Kedatangan Yesus mengusung 
‘hukum baru’ atau ‘perintah baru’, yaitu supaya kita ‘mengasihi seorang akan yang lain’ dalam 
konteks dunia yang suka membenci dan balas dendam. Tindakan mengasihi lebih kuat dan akan 
menang terhadap kebencian dan kekerasan. Bahakan Yesus mengajarkan hal yang melampaui 
tradisi Yahudi yaitu supaya kita mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kita (Mat. 
5:44). Ini adalah  paradigma baru, paradigma Kerajaan Allah yang diwartakan dan diajarkan oleh 
Yesus Kristus. Yesus menyederajatkan perintah mengasihi sesama dengan mengasihi Allah (Mat. 
22:37-39; Mrk 12:30-31; Lk. 10:27).  
       Saudara-saudari, nas renungan ini menjadi sangat relevan dalam konteks kehidupan di dunia 
kita masa kini yang sedang membangun perdamaian antara agama dan dalam menghadapi 
tantangan kekerasan, ketidak-adilan, pepeangan, dll. Karena itulah nas ini mengajak kita untuk 
kembali belajar supaya kita saling mengasihi justru dalam konteks dunia yang tergoda saling 
membenci. Yesus bersabda: “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 
mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan 
demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling 
mengasihi" (Yoh. 13:34-35; 15:12,14,17). Menjadi murid Yesus adalah berjalan di belakang Yesus 
dengan menapaki dan meneladani tindakan Yesus yaitu mengasihi. Tindakan saling mengasihi 
adalah tanda bahwa kita murid dan sahabat Yesus. Sumber kekuatan untuk mengasihi adalah 
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tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita supaya kemudian kita memiliki gaya hidup yang 
mengasihi sesama dan musuh (Mat. 22:37-39; 5:44). Kita mengasihi karena memang Allah lebih dulu 
mengasihi kita (1 Yoh 4:19) Dalam keseharian kita, marilah terus belajar mengasihi walaupun 
kebencian mencekam; mengampuni kendati tak layak diampuni, serta tetap berpegang tegu pada 
kekuatan Firman TUHAN dan berpengharapan. Karena untuk itulah kita dipanggil supaya kita 
mengikuti teladan Yesus yang telah menetapkan kita agar terus membuahkan kebaikan, 
kebenaran, cinta-kasih dan perdamaian termasuk di masa-masa sulit ini selama dan setelah 
pandemi covid-19. Salam. *AAZS*  hkbpjogja.org 
 


