
 
HKBP Yogyakarta – Resort Yogyakarta 

Acara Ibadah Minggu, 23 Agustus 2020 
Untuk Warga Jemaat/Keluarga - Di Rumah/Kos Masing-masing    

========================================================  
MERAWAT TUBUH SEBAGAI BAIT ROH KUDUS  

 

00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 14:1 Puji Hamu Jahowa Tutu /BNH (BE Versi Indonesia)  do = bes  

 Puji hamu Jahowa tutu; Pardengganbasa, Parasiroha salelengna i.  
Pardenggan-basa i, Parasi-roha i.  

 Terpujilah Tuhan Yang Esa, yang Maha-murah dan Maha-kasih selama-lamanya.  
Yang Maha-murah, Maha-kasih s‟lamanya.  

02. Votum/Intro/Doa: (L-iturgis Dipimpin oleh Seorang yang Dituakan/Perseorangan;  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. 
Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan 
datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun 
sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada 
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.  Haleluya!         (Roma 8:38-39) 

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 3:3 Puji Jahowa Ale Tondikku / (KJ 9:2)      do = as  

 Martua halak na niondingan ni Debatanta Jahowa i.  
Angka na hot marhaporseaon di Jesus Kristus Tuhanta i.  
Molo Debata donganmu, ndang adong hurang tuamu. Haleluya, Haleluya! 

 Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana.  
Juga bangsawan yang paling baik, hilang bersama niatnya.  
Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, Haleluya! 
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04. Pembacaan Hukum Taurat: 
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini, diacu dari Kitab Galatia 6:2 

 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu!  
Demikianlah kamu memenuhi Hukum Kristus.  

 Masiurupan ma hamu mamorsan angka na dokdok i;  
i ma dalan mangaradoti Patik ni Kristus. 

 

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. 
 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 berdoa.    >>>  (------------ saat teduh sejenak ------------)  

L: Ya TUHAN, kasihanilah kami orang berdosa yang fana ini! 
J: Ya YESUS KRISTUS, kasihanilah kami orang berdosa yang hina 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: 

Tuhan Yesus berkata: "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."  

Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi!     (Mat. 11:28-30) 
S: A m e n! 

07. Bernyanyi: BE 435:1+3 Marolopolop Tondingki  (KJ  395)   do = g 
 Marolopolop tondingki, ai naung ditobus Jesus i;  

Hamu sude bege ma i, sai las rohangku mandok i.  
(Ref:) Sonang ni tingki i dung jumpang Jesus, Tuhanki.  

TondiNa mangajari au tarbaen marlas ni roha au!  
Sonang ni tingki i, dung jumpang Jesus Tuhanki.  
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 Tu Jesus sahat ngolungki saleleng ni lelengna i.  
Rap dohot au endehon ma endekku na imbaru da.  (Ref:) Sonang ni .... 

08. Pembacaan Alkitab/Epistel Minggu: 1 Musa (Kejadian) 11:1-9   
(Dipersilahkan membaca teks Alkitab dari 1 Musa (Kejadian) 11:1-9;  

Setelah pembacaan, Liturgis mengucapkan:  
„Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya’. Amen. 

09. Bernyanyi: BE 467:1//BNH (BE Versi Indonesia) 467:1     do = as   
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.  

10. Mengucapkan Pengakuan Iman Kristen/Manghatindanghon 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: 1 Korintus 6:12-20   
(b) Renungan >> pada halaman akhir;  
juga dapat dibaca melalui web: hkbpjogja.org 

12. Doa Syafaat:  (Dipimpin Oleh: Yang Dituakan/Perseorangan) 
13. Bernyanyi: BE 46:1 (KJ 364)    >>>  Mengumpulkan Persembahan   

Nunga Ro Au, O Tuhanku/Berserah Kepada Yesus                    do = es 
 Nunga ro au, O Tuhanku, tu hau pinarsilangMi;  

Hupelehon ma diringku upa halojaonMi.  
(Ref:) Hatuaon i, las ni rohangki; ai hibul do hupelehon nasa diringki. 

 Sai sahaphon tu tondingku, Tondi Parbadia i.  
JoroMi ma baen rohangku, sai ingani diringki. (Ref:) Hatuaon i ..... 

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: “Ale Amanmi na di banuaginjang, sai pinarbadia ma goar-Mu .................. dst ”.   
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 dalam bentuk soft melalui WA-Grup Wijk/Wilayah 
masing-masing; atau dapat dibaca di Papan Pengumuman Gereja/Kantor Sekretariat) 

-------------------- 
aazs,-/doc 
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Renungan Minggu  XI Trinitatis, 23 Agustus 2020  

 

Merawat Tubuh Sebagai Bait Roh Kudus 
 (1 Korintus 6:12-20) 

 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya menyapa segenap warga dan majelis jemaat serta para 
pemerhati dan pecinta HKBP Resort Yogyakarta di mana pun berada.  Kasih karunia dan damai sejahtera 
dari Allah dan dari Yesus Kristus hendak mengawali dan merajai hati dan pikiran kita di masa-masa 
pencobaan yang menyulitkan ini. Amen.  
 Saudara-saudari, percabulan atau perzinahan sudah terjadi sejak lama, bahkan kelihatannya setua 
peradaban manusia. Alkitab turut mengungkap rangkaian  percabulan seksual karena dosa dalam proses 
kehidupan umat. Dulu di wilayah kota Korintus, percabulan atau perzinahan seksual adalah “legal dan 
halal” dalam kehidupan sosial karena pengaruh suatu semboyan umum pada waktu itu yang dianut oleh 

banyak orang: “Segala sesuatu halal bagiku ...”. Dan juga karena pengaruh suatu paham yang mengajarkan 
bahwa tubuh yang fana ini tidaklah penting-penting amat karena sifatnya akan binasa, tidak kekal. Tetapi 
kemudian rasul Paulus merumuskan semboyan baru yang ditujukan ke warga Kristen Korintus dan kita 

orang beriman: “Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna” (1 Kor 6:12). Dalam konteks 
kehidupan tersebut, orang Kristen Korintus yang relatif baru jadi warga gereja dan sangat minoritas di 

tengah kehidupan sosial saat itu, haruslah meninggalkan cara hidup lama gaya kafir dan mengenakan cara 

hidup baru secara Kristen agar bersesuaian dengan Firman Allah sebagaimana yang diberitakan dan diajarkan 
oleh rasul Paulus dan  berlaku juga untuk orang Kristen di era teknologi digital masa kini. 

Berkait dengan hal tersebut, rasul Paulus sembari bertanya dan menegaskan: “Tidak tahukah kamu, bahwa 

tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? 
Sekali-kali tidak!” (1 Kor 6:15). Kemudian rasul Paulus kembali bertanya sambil menegaskan: “Atau tidak 

tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh 
dari Allah -- dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?” (1 Kor 6:19). Dalam hal ini Paulus hendak mengajak 
orang Kristen Korintus bersama orang beriman masa kini supaya menyadari dan meyakini bahwa „tubuhmu 

adalah anggota Kristus dan bait Roh Kudus‟. Bahkan ditegaskan bahwa: “ kamu telah dibeli dan harganya telah 

lunas dibayar ....” oleh karya pengorbanan dan penebusan Kristus di kayu salib serta kebangkitan-Nya yang 

mengalahkan kuasa dosa dan maut. “Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!” (1 Kor 6:20).  
Saudara-saudari, apa arti dan relevansi nas renungan ini bagi kita orang beriman dan warga gereja di 

tengah kehidupan modern masa kini yang tergoda menjadi masyarakat permisif  yaitu “cenderung  
membolehkan/mengijinkan segalanya” – termasuk korupsi dan percabulan/perselingkuhan yang dianggap 

biasa? Sebagai orang beriman yang telah hidup di bawah hukum kasih karunia dari Allah, maka marilah kita 
hidup berpadanan sesuai dengan panggilan kita untuk belajar berpikir, bertindak, beriman, berbelas-kasih 

dan berpengharapan yang dipimpin oleh Roh agar pada gilirannya kita membuahkan buah roh dan bukan 
nafsu kedagingan (Gal. 5:22). Sebagai orang beriman, kita yakin bahwa tujuan Allah mengaruniakan tubuh, 

nyawa, roh, dan jiwa serta totalitas kehidupan kita adalah untuk memuliakan Allah. Karena itu, muliakanlah 
Allah dengan kehidupanmu, dengan pikiran, kata, dan perbuatan yang baik, benar, yang membangun, yang 

berguna, yang adil dan damai seturut kehendak Allah. Pada masa dan setelah wabah virus corona ini, marilah 

kita merawat tubuh dan jiwa kita sebagai bait Roh Kudus untuk kemuliaan Allah karena Kristus Yesus yang 
telah menaklukkan dosa dan maut. Salam. *AAZS*  hkbpjogja.org 

 


