
 
HKBP Yogyakarta – Resort Yogyakarta 

Acara Ibadah Minggu, 30 Agustus 2020 

Untuk Warga Jemaat/Keluarga - Di Rumah/Kos Masing-masing    

========================================================  
MENANG ATAS ‘KUASA KEGELAPAN’ (Okultisme)  

 

00. Saat Teduh:  (Persiapan dengan berdoa teduh dalam hati) 
01. Bernyanyi: BE 9:1 // KJ 367:1          do = c 

Hupuji Holong ni RohaMu//PadaMu, Tuhan dan Allahku   
 Hupuji holong ni rohaMu, O Tuhan Jesus Rajangki;  

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

 PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:  
DariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu „ku teduh.  
Hatiku yang Engkau pulihkan, padaMu juga kuberikan.  

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. 
 

TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia 
mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya.  Haleluya!   (Nahum 1:7) 

S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
L: Marilah berdoa:  
 Ya TUHAN Allah, Engkaulah sumber belas-kasih dan damai. Berilah kami 

belas-kasih dan damai yang dari TUHAN. Lindungilah para hamba-Mu melawan 
tipu daya iblis agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah 
pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam 
perjalanan hidup kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami.  

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

 Puji Jahowa na sangap huhut marmulia;  
Hamu sudena parroha na ringgas na ria;  
Marpungu be marolopolop sude, hamu sude manisia.    

 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:  Matius 22:37-40 
L: Yang menjadi Hukum Tuhan untuk kita hari ini, diacu dari Injil Matius 22:37-40. 

 "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." 
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 “Sihaholonganmu do Tuhan Debatam sian nasa ateatem, sian nasa hosam, dohot 
sian nasa roham! I do patik raya jala parjolo. Alai dos do arga ni na paduahon on: 
sihaholonganmu do donganmi doshon dirim! Patik na dua on do mangkangkam nasa 
Patik dohot Hata ni panurirang.” 

 

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 275:1-2 O Jesus Tuhanki       do = c   

 O Jesus Tuhanki, Ho Siparmonang i, Raja tongtong.  
Ndang na margogo au molo so Ho di au; i pe dongani au di tano on.  

 Sai ro do setan i, manaiti rohangki dao sian Ho.  
I pe ingani au, ai molo Ho di au, ingkon manigor lao musu  naung ro. 

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

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

Ya TUHAN Allah, Bapa kami yang di sorga. Engkau Mahamurah, kasihMu 
kekal selamanya. Kami datang ke hadiratMu mengaku dosa dan memohon 
pengampunan atas segenap dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan 
berkat pengasihanMu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan AnakMu, 
Tuhan Yesus Kristus, Jurus‟lamat kami. Amin 

L: Janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
“Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku 
tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, 
Firman TUHAN, yang mengasihani engkau.    
Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 

S: A m e n! 
07. Bernyanyi: BE 183:1-2//KJ 39           do = g  

     Na Jumpang Au Na Asi Roha /‘Ku Diberi Belas Kasihan     

 Na jumpang au na asi roha di au naung mago i hian;  
Tuhan Jesus, Parasiroha di au na lilu nahinan.  
Nuaeng hutanda Tuhanki, Parasiroha bolon i, Parasiroha bolon i. 

 Dibahen godang ni dosangku, tung hona uhum au tama;  
Hape ro Jesus dipadomu au muse dohot Debata.  
Mudar-Na na badia i, pajongjong pardomuan i, pajongjong pardomuan i. 

08. Pembacaan Alkitab/Epistel Minggu: Kisah Rasul/Ulaon ni Apostel  19:13-20   
(Dipersilahkan membaca teks Alkitab tersebut; setelah pembacaan, Liturgis mengucapkan:  
„Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya’. Amen. 

09. Bernyanyi: BE 117:1 (KJ 250a)  
Jahowa Debatanta do/Allahmu Benteng yang Teguh    do = d   

 Jahowa Debatanta do, Partanobatoanta. Musunta ingkon talu do dibaen 
Pangondinganta. Ianggo musu i, i ma sibolis i; jorbut do tahi ni mangago jolma 
i; ndang dapot na mangatup. 
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 Allahmu, benteng yang teguh, perisai dan senjata; betapa pun sengsaramu, 
pertolonganNya nyata! Si jahat yang geram berniat „kan menang;  
ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. 

 Firman-Nya pertahankan t‟rus dan puji hanya Dia! Dengan kuasa Roh Kudus  
Ia di pihak kita. Kendati hidupmu diambil seteru, pun harta dan benda,  
akhirnya kitalah yang punya Kerajaan!  

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: 5 Musa/Ulangan 18:9-14   
(b) Renungan >> pada halaman akhir;  
--- Juga dapat dibaca melalui web: hkbpjogja.org   ---- 

12. Doa Syafaat:  (Dipimpin Oleh: Yang Dituakan/Perseorangan) 
13. Bernyanyi: BE 453:1+3 (KJ 344)  Sada Goar na Ummuli       do = as 

>>> Mengumpulkan Persembahan 
 Sada Goar na ummuli sian nasa goar i;  

Goar ni Tuhanta Jesus, i do na ummuli i. 
(Ref:)  GoarMi, Tuhanki; holan i do endekki;  

GoarMi Jesuski do pamalum rohangki.  
 Sipalua do goarMu, saut malua tondingki.  

Nasa rante ni sibolis ingkon sega baenon ni 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 

 
Renungan Minggu  XII Trinitatis, 30 Agustus 2020  

 

Menang Atas Kuasa Kegelapan (‘Okultisme)’ 
 (5 Musa/Ulangan 18:9-14)  

 

Saudara-saudari, warga dan majelis jemaat serta para pecinta dan pemerhati yang dikasihi oleh Yesus 
Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai dan merajai hati dan pikiran kita 
di mana pun berada pada masa pencobaan yang menyulitkan ini. Amen. „Okultisme‟ adalah suatu 
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kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai oleh manusia. Alkitab mengungkap bahwa 
kuasa kegelapan (iblis/setan) telah ada sejak malaikat memberontak pada Allah. Alkitab 
menginformasikan bahwa Iblis (setan) pada awalnya adalah malaikat ciptaan Allah. Mereka 
adalah makhluk rohani yang memiliki kemauan dan kehendak bebas. Tetapi kemudian memilih 
memberontak dan melawan Allah. Iblis/setan adalah awal mula dosa, sahabat dusta; iblis adalah 
dusta dan kebohongan itu sendiri (Yoh. 8:44; Kej.3:1-7; Why. 20:10). Target iblis adalah 
memengaruhi orang agar berontak pada Allah dan menjauhi rencana penebusan-Nya. Kitab 
Yesaya menggambarkan kejatuhan malaikat pemberontak - yaitu iblis (bahasa Latin: „Lucifer‟) 
kedalam kegelapan (Yes. 14:12-15). Alkitab mengungkap banyak hal mengenai perlawanan iblis 
terhadap pemerintahan Kristus. Tetapi dengan salib dan kuasa kebangkitan-Nya, Yesus menang, 
iblis keok.  

Saudara-saudari, nas renungan kali ini diacu dari Kitab Ulangan yang antara lain berisi 
wejangan Musa kepada umat TUHAN (Israel) dalam Perjanjian Lama. Tujuannya terutama 
adalah untuk  membarui perjanjian antara Allah dan umat-Nya demi generasi baru nantinya di 
Tanah Terjanji. Secara khusus nas Kitab Ulangan 18:9-14, antara lain hendak menegaskan bahwa 
TUHAN melarang umat tebusan-Nya (orang beriman) untuk melakukan hal-hal yang menjadi 
kekejian bagi-Nya yaitu yang berkaitan dengan penyembahan berhala dan kuasa-kuasa kegelapan – 
sebagaimana yang dilakukan bangsa-bangsa kafir: yakni: mengorbankan anggota keluarga atau 
manusia sebagai tumbal untuk dipersembahkan kepada kuasa iblis dan kegelapan. Kemudian 
TUHAN melarang umat-Nya menjadi petenung, peramal, penyihir, pemantera, bertanya kepada 
arwah atau roh peramal atau minta petunjuk kepada orang-orang mati dan sejenis (Ulangan 
18:10-14).  Alkitab menegaskan bahwa mereka yang melakukan kekejian tersebut akan dihukum 
oleh TUHAN (Im. 20:27) dan tidak akan masuk  kedalam Kerajaan Allah (Gal. 5:20-21; Why. 22:15).  

Saudara-saudari, Gereja kita turut melarang kerja-sama dengan kuasa-kuasa kegelapan 
(okultisme). Konfesi (Pengakuan Iman) HKBP 1996 pasal 1 mengenai Allah Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus, antara lain menegaskan bahwa HKBP menolak okultisme yaitu suatu kepercayaan dan 
praktik penyembahan berhala/kuasa iblis dan kegelapan. Seiring hal tersebut, kita menolak aneka 
ramalan yang melibatkan peran iblis/roh jahat; bertenung, meramal nasib; menggunakan jimat; 
praktik magi, sihir, tindakan gaib demi mendapat kuasa supra-natural, kesehatan, kesejahteraan, 
dll. Sebab semuanya itu melanggar keutamaan penyembahan kepada TUHAN yang bersabda: 
Akulah TUHAN Allahmu, jangan ada allah lain di hadapan-Ku! (Kel. 20:1-3).  

Saudara-saudari, apakah kekuatan kita untuk menghadapi dan mengalahkan kuasa 
iblis/setan? Kekuatan sorgawi untuk kita adalah iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus 
serta kesungguhan kita menerima dan menghayati Sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus 
yang memungkinkan kita bersatu secara misteri dengan Yesus Kristus. Iblis pasti keok.    

Dalam konteks masa kini di era teknologi digital yang canggih ini, mari kita waspadai bahwa 
iblis/setan/kuasa kegelapan sedang menawarkan bentuk godaan baru kepada orang beriman supaya 
menyembah “berhala/setan modern” yang bernama keserakahan akan harta benda (mammon) dan „nikmat 
duniawi‟ yang semu. Karena itu, marilah kita menghadapi dan menaklukkannya dengan mengandalkan iman 
dan berpegang pada Firman TUHAN di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penakluk dosa dan maut. Amen. 
Salam. *AAZS* hkbpjogja.org  

 


