
 
HKBP Yogyakarta – Resort Yogyakarta 

Panduan Acara Ibadah Minggu, 16 Agustus 2020 

Untuk Warga Jemaat/Keluarga yang Beribadah di Rumah   

========================================================  
MEMAKNAI KEMERDEKAAN ORANG KRISTEN  

 

00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 9:1/KJ 368:1  Hupuji Holong ni RohaMu / PadaMu Tuhan dan Allahku   do = c 

 Hupuji holong ni rohaMu, O Tuhan Jesus Rajangki.  
Tu Ho hulehon ma tondingku, ai i do pinangidoMi.  
Huhalupahon ma diringku mamingkir holong ni rohaMu. 

 Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:  
dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu „ku teduh.  
Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan.  

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! A m e n. 
 Pertolongan kita ialah dari TUHAN yang menjadikan langit dan bumi. 

TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga 
nyawamu.                 (Mzm 121:1,7) 

J: TUHAN adalah "tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang 
kupercayai."                       (Mzm.  91:2) 

L: Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang 
terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, 
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.  

 Haleluya.              (Mzm 91:5-6) 
S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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 Indonesia dan dunia untuk 
menghadapi dan mengatasi dampak wabah virus corona (covid-19) sebagai pandemi 
global.  Ya TUHAN, 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 sampai selama-lamanya. Karena Yesus, Jurus‟lamat kami. 

S:  A m e n.      
03. Bernyanyi: BE 6:1-2 (KJ 10)  Puji Jahowa na Sangap      do = f  

 Puji Jahowa na sangap huhut marmulia; hamu sudena parroha na ringas na ria. 
Marpungu be, marolopolop sude, hamu sude manisia. 
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 Puji Jahowa Sigomgom sude parluhutan, na manogihon ho songon niiring ni tangan; 
dohot hosam songon hombar tu roham sai diramoti Ibana. 

04. Pembacaan Hukum Taurat yang Pertama dan Artinya: 
L: Marilah kita mendengarkan Hukum Taurat yang Pertama: 
 Akulah TUHAN, Allahmu, seru Tuhan kita! Jangan ada allah lain di hadapan-KU. 

Artinya adalah bahwa kita harus lebih takut, lebih cinta, dan lebih percaya kepada 
TUHAN Allah daripada kepada segalanya.  Demikian Hukum TUHAN. Marilah 
kita memohon kekuatan dari TUHAN untuk melakukan Hukum-Nya:  

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

05. 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. 

06. Pengakuan Dosa dan Berita Pengampunan: 
L: Marilah kita merendahkan diri di hadirat TUHAN dan mengaku dosa-dosa kita. 

Marilah kita 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 berdosa ini! 
S: Ya TUHAN, kasihanilah kami, baruilah dan sembuhkanlah kami dari penyakit sampar 

dan menular, dan ampunilah dosa-dosa kami, karena Yesus Kristus. Amen! 
L: Dengarkanlah janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
 "Janganlah takut, sebab AKU telah menebus engkau, AKU telah memanggil engkau 

dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.”   
 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/Epistel Minggu: 1 Petrus 2:13-17   
L: Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai 

pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk 

menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang 

berbuat baik. 

J: Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu 

membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 
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L: Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan 

kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah 

sebagai hamba Allah. 

S: Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, 

hormatilah raja!   (Demikian pembacaan Firman TUHAN).  
Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya. Amen. 

09. Bernyanyi: BE 670:1-2 (KJ 347)           do = g 
Tu Portibi On Na Rundut/Dunia Dalam Rawa Paya        

 Tu portibi on na rundut borhat ma ho; galak bahen palitomu sai dungo ho. Boan 
sondang tu na holom mangurupi na mardangol; i do Barita na Uli ni Kristus i. 

 Hata i baen sitiopan di dalanmi; Kristus i baen panungkunan di ngolumi. Sai radoti 
hatigoran, holong, dohot hasintongan; Sasadasa Debatanta haposi ma. 

10. Mengucapkan Pengakauan Iman Kristen/Manghatinanghon Hata Haporseaon: 
Ahu porsea di Debata Jahowa .... 
Ahu porsea di Jesus Kristus ..... 
Ahu porsea di Tondi Parbadia ...... dst ....  Amen. 

11. Pembacaan: (a) Nas Evangelium Minggu: 5 Musa/Keluaran 15:12-18   
(b) Renungan >> pada halaman akhir 

12. Doa Syafaat:  (Dipimpin Oleh: Yang Dituakan/Perseorangan) 
13. Bernyanyi: BE 716:1/NKB 200    >>  (Mengumpulkan persembahan) 

Di Na Mamolus Sandok Ngolu On /Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit  do = es 
 Di na mamolus sandok ngolu on, gok do na marsak gale;  

boan sinondang tu na holom i, asa margogo muse.  
(Ref:) Baen ma au parhitean-Mu, pasupasuM mabaor ma i.  

Ale Tuhanku patupa ma au baen pasupasu tu dongan sude.  
 Ula na denggan tu halak sude, songon binaen-Na tu ho;  

Ingot urupi luhut na gale, gabe parholong ma ho. 
14. 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. 
===================== 

15. Warta Jemaat: (Dapat dibaca di WA-Grup Wijk/Wilayah masing-masisng; atau via 
web: hkbpjogja.org; atau dapat dibaca di Papan Pengumuman Gereja) 

-------------------- 
aazs,-/doc 
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Renungan Minggu  X Trinitatis, 16 Agustus 2020  
 

Memaknai Kemerdekaan Orang Kristen 
 (5 Musa/Ulangan 15:12-18; 1 Ptr 2:13-17)  

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah hendakmengawali dan merajai hati kita, karena Kristus Yesus,  
Amen. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Peringatan Syukur dan Perayaan HUT ke-75 (17 
Agustus 2020) Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung Tema: INDONESIA MAJU – dengan 
semboyan: Bangga Buatan Indonesia, bangga dengan Pancasila dan pikiran (gagasan) yang  baik, benar, adil, 
dan damai. Rakyat Indonesia turut diundang - secara daring/virtual - tanggal 17 Agustus 2020, pukul 10:17, 
bergabung dalam upacara bendera merah-putih. Berkait dengan hal ini,  bolehlah kita  menyanyikan lirik 
lagu terkait bangsa dan negara yaitu dari Kidung Jemaat (KJ) 336:4+2: „Dirgahayu Indonesia, bangsa serta 
alamnya; kini dan sepanjang masa, s‟lalu TUHAN sertanya. Bangsa, rakyat Indonesia, Tuhanlah 
Pelindungnya; dalam duka serta suka, TUHAN yang dipandangnya‟.  

Saudara-saudari, dalam kaitannya dengan kemerdekaan, marilah sejenak memahami dan menghayati 
ajaran Gereja kita melalui Konfesi (Pengkuan Iman) HKBP 1996 Pasal 13 – yang antara lain mencatat bahwa: 
“… Kita menekankan, Allahlah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berasaskan 
Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan, Yesus Kristus, Panglima 
Gereja, sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung-jawab warga masyarakat 
dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai 
pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran, 
demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan 
aparatnya”..... (1 Tim. 2:1-2; Roma 13:1-7). Demikian antara lain penegasan dan penghayatan HKBP terkait 
kemerdekaan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.  

Alkitab Perjanjian Lama menginfokan bahwa dulu di kalangan Yahudi, para budak harus diberi 
kemerdekaan dan hutang dihapuskan pada Tahun Ketujuh – yaitu Tahun Sabat - bahkan kemudian 
memuncak di Tahun Yobel (Kel. 21:2; Ul. 15:12; Im. 25). Alasan dan pertimbangan pelaksanaan pembebasan 
terhadap budak di tahun ketujuh adalah karena dulu pun orang Israel adalah budak dan tidak mempunyai 
tanah di Mesir. Tetapi kemudian TUHAN Allah membebaskan mereka dan menganugerahkan Tanah 
Kanaan, seturut janji-Nya. Relevansi nas teologi sosial ini, antara lain hendak mencegah agar tidak terjadi 
pemiskinan dan perbudakan yang berkelanjutan.   

Alkitab Perjanjian Baru mengungkap bahwa setiap orang beriman (orang Kristen) adalah orang  yang 
telah dimerdekakan/dibebaskan oleh TUHAN karena rahmat dari Yesus Kristus. Pertama-tama dan 
terutama bahwa Yesus Kristus membebaskan orang beriman dari perhambaan/perbudakan karena dosa-dosa  
(1 Kor. 7:22; Rm 6:18,22; 8:2,21; Yoh. 8:34). Alkitab menegaskan bahwa Yesus Kristus sebagai Sang 
Kebenaran telah dan akan memerdekakan setiap orang beriman yang tinggal dalam Firman-Nya (Yoh. 8:30-
36). Karena itulah sebagai orang beriman, kita diingatkan supaya: “... hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan 
seperti mereka yang menyalah-gunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi 
hiduplah sebagai hamba Allah” (1 Ptr 2:16). Martin Luther (1483-1546) mengajarkan relevansi 
kemerdekaan/kebebasan orang-orang Kristen yaitu merdeka/bebas berbuat baik, benar, dan adil, damai, 
tetapi tidak bebas berbuat dosa.  

Sebagai orang beriman yang dimerdekakan karena iman dan rahmat di dalam nama Yesus Kristus, 
marilah mengisi dan melanjutkan kemerdekaan ini dengan turut-serta memperjuangkan  keadilan, perdamaian, 
kesejahteran, dan keutuhan ciptaan di Indonesia semampu dan sekuat kita, dengan doa dan perbuatan, sebagai 
tanggapan kita atas kemerdekaan sejati yang dikaruniakan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. TUHAN 
memberkati, melindungi, dan menyembuhkan kita bersama Gereja dan bangsa Indonesia. Amen. *AAZS*  
hkbpjogja.org     

 
 


