
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu XIII Setelah Trinitatis, 6 September 2020   

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

====================================================  
DANG JADI MANJEHEHON DONGAN JOLMA 

(MANUSIA TIDAK UNTUK DIPERJUAL-BELIKAN) 
 

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 18:1+6 UNGKAP BAHAL NA UMULI 

1 Ungkap bahal na umuli bagas ni Debatangki. 
Ai tusi do au naeng muli ganup jumpang Minggu i. 

 Hulului do disi bohi ni Debatangki. 
6 Pangkulingi au Tuhanhu asa hutangihon Ho. 

Patandahon tu rohangku na tau pasangaphon Ho. 
 

 

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:  Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi 
pemberontak tergelincir  di situ  !  Haleluya  (Hosea 14:10b) 

S: (Menyanyikan:)  Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
      L: Marilah kita berdoa: 

      Ya TUHAN Allah yang Mahakuasa, Mahabenar dan Kudus! Engkau melawan dan 
mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang 
rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadaMu: tolonglah kami menjauhi 
kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh 
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Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan 
terhadap sesama manusia, oleh karena AnakMu Tuhan Yesus Kristus. 

S:  A m i n.  
 

03. Bernyanyi: BE 2:1+3 NAENG PUJIONHU HO JAHOWA 
1 Naeng pujionhu Ho Jahowa 

ai Ho do Debata na tutu i. 
Sai suru Tondi Parbadia 
tu au asa hupuji goarMi. 
Marhitehite Jesus, AnakMi; 
asa lomo rohaM di endengki 
3 Asi rohaM ale Jahowa 
 pamalo au mamuji goarMi. 
 Sai unang asal puas hata 
 ingkon tutu dipuji rohangki. 
 Ho Ama, Anak dohot Tondi i, 

  doshon na jongjong au di joloMi 
                       

 

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

 Hukum Taurat ke 8 sampai ke 10 
 Jangan Mencuri. 
 Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 
 Jangan mengingini rumah sesamamu; Jangan mengingini isterinya, atau hambanya 

laki-laki, atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, atau apapun 
yang dimiliki sesamamu. 

 Demikian Hukum TUHAN. Marilah kita memohon kekuatan kepada TUHAN 
untuk melakukan Hukum-Nya. 

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

 

05. Bernyanyi : BE 432:1-2 SIAN HURUNGAN NI DOSANGKI 
1 Sian hurungan ni dosangki ro au tu Ho, 

Ro au tu Ho, tu haluaon di mudarMi Jesus, 
Au ro tu Ho, nasa rohangku malum, hipas, 
Gabe mamora, nang pe pogos, 
Sian jeangku ro au tu Ho, Jesus au ro tu Ho. 

2 Sian ilangku, nang ramunhi:,: Ro au tu Ho:,: 
Gabe na ias nang rohangki, Jesus, au ro tu Ho. 
Sian holsongku tu sonangMi, sian runduthu tu dameMi, 

 Sian arsakku tu holongMi, Jesus, au ro tu Ho. 
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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 dan Pengasih. Engkau tidak berkenan 
kepada kematian orang fasik, melainkan TUHAN berkenan kepada pertobatan orang 
fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami 
memohon kepada-Mu jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah 
dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah 
kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan 
kami.   Amin.  

 

L: Dengarkanlah janji  TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Demikianlah Firman TUHAN ; Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku 
telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.  (Yesaya 43 : 1b) 
Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 

S: A m i n! 
 

07. Bernyanyi: BE 433:1+3  DUNG TUHAN JESUS 
1 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! 

3  Hibul ma ahu, Jesus di Ho, sonang rohangku, tarapul do. 
Mian di au ma baen hataMi, paima das au tu lambungMi 
Tabaritahon holongNa i, di dia Tuhan, tudoshon i? 

 Tuk manumpahi, tarlobi da? Sasada Jesus pinuji ma! 
 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel 1 Musa 37:23-30/Kejadian 37:23-30 >>>( 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 658:1+3 TU PORTIBION NA RUNDUT      

 Tu portibion 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. 
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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. 
 
11. Bernyanyi : BE 716:1+3 DI NA MAMOLUS SANDOK NGOLU ON 

1 Di na mamolus sandok ngoluon, gok do na marsak gale. 
Boan sinondang tu na holom i, asa margogo muse. 
Bahen ma ahu parhiteanMu pasupasuM mabaor ma i. 
Ale Tuhan hu patupa ma au baen pasupasu tu dongan sude. 

3 Ula na denggan tu halak sude, songon binaenNa tu ho. 
Ingot, urupi luhut na gale, gabe parholong ma ho. 
Bahen ma ahu parhiteanMu pasupasuM mabaor ma i. 

 Ale Tuhan hu patupa ma au baen pasupasu tu dongan sude. 
      

 

12. Pembacaan Evangelium Minggu XIII  Setelah Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Mateus 27:1-10/ Matius 27:1-10 
(b) Membacakan Renungan/Jamita Minggu XIII Setelah Trinitatis>> Pada Halaman  
Akhir; 

 
13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi : BE 792:1+4-5  PASUPASU HAMI O TUHAN --- Mengumpulkan Persembahan --- 

1 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. 

4 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. 

5 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. 
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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.       DJTS/doc/hkbpjogja,- 
 
 

 Renungan Minggu  XIII Trinitatis, 6 September 2020  
 

Hentikan ‘Jual-beli Manusia’ (Trafficking)!  
(Matius 27:1-10)  

 

 Saudara-saudari, warga dan majelis jemaat serta segenap 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.  
 Saudara-saudari, transaksi „jual-beli‟ atau „barter‟ barang – dan transaksi „jual-beli manusia‟ („budak‟) 
sudah terjadi sedari dulu, setua peradaban manusia itu sendiri. Penyebabnya macam-macam hal. Alkitab 

turut mencatat dan mengungkap bahwa „praktik jual-beli manusia‟ atau „perdagangan manusia‟ („trafficking‟) 
juga telah terjadi dalam proses kehidupan umat-Nya sebagaimana antara lain dikisahkan Alkitab PL perihal 

Yusuf yang diperjual-belikan. Alkitab menceritakan bahwa iri hati adalah suatu alasan mengapa saudara-

saudara kandungnya menjual Yusuf seharga 20 syikal perak kepada pengusaha bisnis trafficking dari Midian 
dan kemudian membawanya ke Mesir (Kej 37:23-30; Kis. 7:9). Kisah mengenai Yusuf tersebut memang 

berakhir gembira (happy end) dan membawa berkat kepada Israel dan Mesir karena Allah menyertai Yusuf.  
Namun Firman TUHAN jelas-jelas menentang praktik jual-beli manusia (bnd. Hukum Taurat ke-8 dan ke-

10).  
 Alkitab PB mengungkap bahwa setelah Yudas Iskariot dikuasi oleh iblis, kemudian dia berkhianat 
dengan “memperjual-belikan” Yesus seharga 30 (tiga puluh) uang perak yang disertai suatu ciuman palsu. 
Sebelumnya Yesus sungguh tahu bahwa Yudas Iskariot adalah pencuri dan pengkhianat. Namun kesabaran-

Nya pada Yudas tak kenal batas, termasuk dalam acara pembasuhan kaki para murid dan Perjamuan Malam 
yang terakhir. Pengkhianatan Yudas Iskariot berakar pada cinta akan uang sehingga tega „menjual Yesus‟ 
(Mat. 27:15-16; Yoh. 12:6; 1 Tim. 6:10).   
 Saudara-saudari, beberapa tahun lalu dalam kaitannya dengan Peringatan dan Perayaan 500 Tahun 

Reformasi Martin Luther (1517-2017), Dewan Gereja-gereja Lutheran se-Dunia (The Lutheran World 

Federation) telah mengusung Tema yaitu Liberated by God's Grace (Dibebaskan oleh Anugerah Allah) - dengan 

Sub-Tema: Salvation - Not for Sale; Human Being - Not for Sale; and Creation - Not for Sale (Keselamatan Tidak 

untuk Diperdagangkan; Manusia Tidak untuk Diperdagangkan; dan Ciptaan Tidak untuk Diperdagangkan). Acara 
bersejarah tersebut diperingati dan dirayakan bersama oleh Gereja Lutheran se-Dunia (LWF) dengan Gereja 
Katolik Roma (Vatikan). Sekadar info saja bahwa HKBP Jogja turut memeringati dan merayakannya melalui 

sebentuk Konser HKBP Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2017 yang hasilnya antara lain bahwa HKBP Jogja 
turut menyumbang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Yayasan Kanker Indonesia 
Cabang Jogja. 
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 Gereja HKBP - melalui Konfesi HKBP 1996, Pasal 3 mengenai Manusia - turut menentang pikiran yang 
mengatakan bahwa manusia (dapat diperlakukan) menjadi seperti budak, mesin, atau hewan karena 
pekerjaan atau keberadaannya. Hukum Internasional melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut 

menegaskan bahwa perdagangan manusia (human trafficking) adalah suatu tindak kejahatan yang berkait 

dengan pelanggaran hak asasi manusia (human rights). PBB mencatat praktik yang termasuk kedalam kategori 

trafficking antara lain meliputi: perdagangan manusia, prostitusi anak serta pornografi anak dan eksploitasi 
pekerja anak; juga pelibatan anak dalam konflik bersenjata; perdagangan organ tubuh; eksploitasi untuk 

pelacuran, dan sejenisnya. 
 Saudara-saudari, bagaimana mencegah „perdagangan manusia‟ yang semakin memprihatinkan dalam 
konteks Indonesia dan dunia masa kini? Marilah kita pahami bahwa isu perdagangan manusia tidak hanya 
bertumpu pada korban saja, tetapi juga supaya lembaga agama dan negara sama-sama memahami jaringan 
dan mengadvokasi perlindungan hukum serta bagaimana meningkatkan kerja-sama dengan sejumlah pihak 
hingga tercapai usaha mencegah perdagangan manusia. Orang beriman menghayati bahwa kita diselamatkan 

hanya oleh anugerah dari Allah. Karena itu, keselamatan tidak untuk diperdagangkan; manusia tidak untuk 

diperdagangkan; dan ciptaan tidak untuk diperdagangkan, melainkan untuk kemuliaan Allah saja. Salam. 
*AAZS* 

 


