
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu Situasional - Terkait Dampak Covid-19 

Minggu Judika, 29 Maret 2020     

Tempat: Di Rumah/Domisili Masing-masing  

===================================================================  
KEADILAN TUHAN YANG MENYELAMATKAN  

 

Petunjuk: 
 

(a) Mohon dipersiapkan tempat seadanya dan juga Alkitab/Bibel serta persembahan; pelaksanaan acara 
ibadah untuk keluarga atau pribadi/perseorangan ini kiranya dapat disesuaikan seturut kondisi masing-
masing. Liturgis adalah kepala keluarga/yang dituakan.  

(b) Mohon agar masing-masing keluarga/pribadi supaya mempersiapkan hati di hadirat TUHAN untuk 
memohon pertolongan, penyertaan, perlindungan dan kesembuhan bagi kita, Indonesia, dan dunia dari 
ancaman/dampak pandemi global yaitu virus corona (covid-19) dan juga dari aneka sakit-penyakit yang 
membuat kita menderita serta memohon kekuatan dan ketahanan menghadapinya;  

(c) Menjaga kebersihan dan kesehatan; mencuci tangan dengan sabun dan air dan/atau dengan cairan 
disinfektan (hand-sanitizer), sesering mungkin;  

(d) Menjaga jarak sosial (social distancing) dan menjaga jarak fisik (physical distancing) sebagai salah satu cara 
mencegah penularan covid-19; dan mengisolasi diri atau karantina mandiri (self isolation) bila merasa 
kurang sehat/demam/batuk, dll., dan/atau pergi ke puskesmas/dokter untuk berobat.  

---------------------------------------- 
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.!  
S:  A m e n. 
L: 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-bangsa di dunia yang sedang 
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menghadapi musibah dengan merebaknya virus corona (covid-19) sebagai pandemi 
global. Keadaan ini membuat kami menderita dan berduka, tetapi juga 
menyadarkan kami umat manusia sebagai satu keluarga supaya menyatakan aksi 
solidaritas gerejawi, nasional, dan global.    

 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, sekarang, 
dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus, Jurus‟lamat kami. 

S:  A m e n.      
03. 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. 

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 858:1/PKJ 308:1 Jesus Kritus /Yesus, TerangMu Pelita Hatiku  do = d 
 Jesus Kristus sondangi rohangku unang na holom mangarajai au.  

Jesus Kristus sondangi rohangku, holong-Mi manggohi rohangkon. 
 Yesus, terangMu pelita hatiku, jangan keg‟lapan menguasaiku;  

Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu kusambut cinta-Mu. 
 Lord, Jesus Christ Your light shine within us,  

let not my doubts nor my darkness speak to me.  
Lord, Jesus Christ, Your light shine within us, let my heart always welcome Your love.  

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, ampunilah dosa-dosa kami, baruilah kami, dan 

sembuhkanlah kami dari penyakit sampar dan menular, 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!  
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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:  Zefanya 2:1-3   
L: Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, 
J:  Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu 

murka TUHAN yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari 
kemurkaan TUHAN.  

L: Carilah TUHAN, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan 
hukum-Nya; carilah keadilan, carilah kerendahan hati; mungkin kamu akan 
terlindung pada hari kemurkaan TUHAN.  
(Demikian pembacaan Firman TUHAN).  
Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya. Amen. 

09. Bernyanyi: BE 775/PKJ 302  Unang Holsoan/Jangan Kuatir       do = c 
 Unang holsoan unang tahutan, di Debatanta soada na hurang. 
 Unang holsoan, unang mabiar, haposi Debata. 
 Jangan kuatir, janganlah takut, di tangan TUHAN tiada yang kurang. 
 Jangan kuatir, janganlah takut, TUHAN jaminanmu! 
 Nothing can trouble, nothing can frighten;  
 Those who seek God shall, never go wanting; 
 Nothing can trouble, nothing can frighten, GOD alone fills us. 
 Unang holsoan unang tahutan, di Debatanta soada na hurang. 
 Unang holsoan, unang mabiar, haposi Debata. 

10. Pembacaan: (a) Nas Evangelium Minggu: 2 Petrus 1:1-9   
(b) Renungan Situasional >> halaman 4 (ditulis oleh: Pdt. A.A.Z. Sihite) 

11. Doa Syafaat:  (Dipimpin Oleh: Kepala Keluarga/Yang Dituakan/Perseorangan) 
12. Bernyanyi: BE 707:1/KJ 332:1    >>  (Mengumpulkan persembahan) 

Hagogon dohot Apulapul //Kekuatan Serta Penghiburan       do = es 
 Hagogon dohot apulapul do dilehon Tuhan i tu au.  

Ganup ari au ditogutogu ganup tingki diondingi au.  
Ai hombar tu lomo ni rohaNa do dilehon Tuhan i tu au;  
Ro marsorin arsak las ni roha, haporseaonku dipatau. 

 Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.  
Tiap hari aku dibimbing-Nya; tiap jam dihibur hatiku.  
Dan sesuai dengan hikmat Tuhan „ku dib‟rikan apa yang perlu.  
Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.  

13. 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. 
------------                                                   aazs,-/doc 
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Suatu Renungan Situasional Terkait Covid-19,   Maret 2020  
 

Beriman dengan Akal Sehat di Era Pandemi Covid-19 
 

 

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam catatan sejarah, dunia ini telah mengalami 
beberapa pandemi global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada 11 Maret 2020, menetapkan Covid-
19 sebagai pandemi global dan para ahli menganggapnya sebagai pandemi terbesar dalam sejarah manusia 
dalam hal kecepatan ketersebaran dan jangkauan wilayah yang telah menginfeksi 190-an negara dan 
menewaskan 21.000-an dan sembuh 114.000-an orang, sesuai data per 27/3/2020. Karena itu, kita 
semua mesti turut berusaha mencegahnya, antara lain dengan menjaga kesehatan, kebersihan, dan jarak 
sosial (social distancing) bahkan jarak fisik (physical distancing) yang aman serta berusaha: „bekerja dari 
rumah‟; „belajar dari rumah‟; dan „beribadah dari rumah‟. 

Dengan memperhatikan pesan pastoral dari Pimpinan HKBP di tingkat pusat dan distrik serta 
memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dampak virus-corona (Covid-19), maka 
Gereja HKBP Resort Yogyakarta, untuk sementara waktu mengambil keputusan untuk meniadakan 
penyelenggaraan ibadah di Gereja dan mengalihkannnya ke rumah/domisili masing-masing sampai 
menunggu kebijakan terbaru. Kiranya tidak ada „pro-kontra‟ perihal keputusan tersebut sebagai salah 
satu cara memutus rantai penularan virus Covid-19. Kita percaya pada kuasa pemeliharaan TUHAN 
dalam keadaan apapun. Situasi darurat ini kiranya kita pahami sebagai momen penting yang menuntut kita 
agar beriman dengan akal sehat di tengah „dunia yang sedang sakit‟. Akal sehat adalah ciptaan TUHAN dan 
bukan buatan setan. Yesus bersabda: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu ...” (Mat. 22:37-38). Rasul Paulus menasihati orang beriman supaya: 
“berubahlah oleh pembaruan budimu” (Rm 12:2). 

Saudara-saudari, krisis yang terjadi karena dampak dan horor pandemi covid-19 ini tidak hanya 
menunda/membatalkan aneka kegiatan ibadah (keagamaan) secara berjemaat, dll., tetapi juga turut 
menggoncang ekonomi dunia, dll. Pergumulan ini kiranya boleh kita pahami sebagai kairos dari 
TUHAN. Dalam Alkitab (PB), istilah Yunani: kairos dipahami sebagai „waktu/kesempatan yang 
ditentukan dalam tujuan Allah‟. Karena itu, di masa krisis ini, kita memiliki kesempatan atau peluang baru 
yang dapat kita pahami sebagai titik balik untuk menata dan membarui kehidupan secara kreatif agar  
keadaan lebih baik. Firman Allah adalah sumber hikmat yang memampukan kita berbuat yang terbaik. 
Dan marilah memahami „keadaan darurat global‟ ini sebagai kairos dari TUHAN supaya kita semakin 
bergiat melakukan berbagai kebaikan dan bukan menjadi opportunis. 

Saudara-saudari, di era pandemi covid-19 ini, Dewan Gereja-gereja Dunia (DGD) dan Gereja Katolik 
Roma (GKR) bersama gerakan ekumenis lainnya (telah) mengajak kita semua – khususnya pada tanggal 
25 Maret 2020 dan hari selanjutnya - dari tempat masing-masing, supaya bersehati mengucapkan Doa 
Agung yang diajarkan oleh Yesus: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, ..... (Mat. 6:9-13). 
Dalam doa agung tersebut, terdapat 9 kali istilah „kami‟ (kita) yang menunjuk pada kebersamaan 
umat/manusia. Dengan doa agung tersebut, hendaknya turut menyatukan,  mengingatkan, dan 
memastikan bahwa kita adalah satu keluarga manusia.  

Dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita percaya dan berdoa 
memohon rahmat TUHAN dari sorga, kiranya aksi solidaritas nasional dan global dalam melawan  
pandemi Covid-19 dapat berhasil sehingga keadaan segera pulih. Marilah juga memohon ampun kepada 
TUHAN supaya oleh bilur-bilur-Nya, kita - bersama Gereja dan bangsa Indonesia - disembuhkan dari 
wabah Covid-19 dan aneka penyakit (Yes. 53:5; Yer. 33:6; Mzm. 91:6). Mari terus giat beribadah dan 
berkarya nyata. Bawa persembahan dan bayar nazar untuk TUHAN. Dan mari melawan virus hoax, ujaran 
kebencian, keserakahan, intoleransi dengan cara mewartakan kebenaran dan „menularkan‟ belas-kasih, bela-rasa, 
dan perdamaian, semampu kita bahkan dengan gatget kita masing-masing. TUHAN menyembuhkan. 
Salam. (Pdt. A.A.Z. Sihite) -  web: hkbpjogja.org 

 

 


