
HKBP Resort Yogyakarta  
Acara Ibadah Minggu Pentakosta, 31 Mei 2020   

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

TONDI NI JAHOWA NA MANOGU TU HASONANGAN 
ROH YANG MENUNTUN 

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 kepda 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 DiakoniaHuria/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 102 : 1-2  O Tondi Parbadia i, Bongoti                      Es = do 

 O Tondi Parbadia i, bongoti rohanami be, ro, sipatiur roha! 
O Sondang sian surgo i, sondangi rohanami be, tu halalas ni roha! 
Asa masa patupahon pinodahon ni hataMu. Sai tu hami ma rohaMu. 
 

 Ho do silehon roha i di nasa na porsea i, tumpahi rohanami. 
Patogu rohanami be, pasar hataM tu sasude, sai tong dongani hami. 
On pe, sude parrohaon, hatuaon lehononMu, sipujion do goarMu. 

 

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: Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak 
akan berdiam diri. Demikianlah Firman Tuhan Allah: “Sebab Aku akan 
mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang 
kering. Aku akan mencurahkan RohKu ke atas keturunanmu, dan berkatKu ke 
atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari 
raya itu dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya!     
         (Maz 50: 2,3a, Yes 44: 3, Maz 118: 27) 

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

Ya Tuhan Allah Bapa kami! Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-
orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan 
RohMu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendakMu, dan hati kami 
penuh damai dan sukacita, dalam Tuhan Yesus Kristus. 

S:  A m e n.  
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03. Bernyanyi: BE 462: 1+4/KJ 235: 1+4  Ale Tondi Parbadia                As=  do 
 Ale Tondi Porbadia, sai songgopi hami on. 

Rohanami ma paria lao mamuji Ho tongtong. 
Ho tongtong, Ho tongtong, lao mamuji Ho tongtong. 
 

 Jesus Kristus, tangi, bege, dok ma amenMi disi, 
Suru ma tu rohanami hagogok ni TondiMi. 
Hagogok, hagogok, hagogok ni TondiMi. 
 

 Kudengar berkatMu turun bagai hujan yang lebat, 
menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. 
Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun! 
 

 Mampirlah, ya Roh perkasa, t'rangi mata hatiku; 
sabda Kristus b'ri berkuasa, dalam diri hambaMu. 
Aku pun, aku pun, ya, terangi aku pun! 

 

 
 

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

 Diacu dari 2 Timoteus 1:7-8 
 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh 

yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu 
bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang 
hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh 
kekuatan Allah. 

 Ai dilehon Debata do tu hita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi 
pangarajaion diri, ndada tondi hatahuton. Onpe, unang ho maila, 
mangkatindanghon Tuhanta I, jala unang hailahon ahu, na tarhurung 
humongkop Ibana; dohot ma ho tahe mangkongkop barita na uli, sian 
hagogoon ni Debata ! 

 

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 424: 1-2   Soara ni Tondi                                   Des = do 
 Soara ni Tondi ni Tuhanta i, 

jotjot dilaosi, ditulak ho i. 
Sai tanda jeamu, pauba roham, 
dapothon Tuhanmu, sisesa dosam. 
 

 Marunduk ni roha topoti sude, 
Pambaenanmu na torbang, jengkelmu sude, 
Pasahat tu Jesus sandok dirimi. 
Sai tong pasunggulhon pangkophopNa i 

 

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 ------) 
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L: Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Mahakuasa. Engkau mengasihi kami orang 
yang hina dan tercela ini. Kami datang kehadapanMu mengaku segala dosa dan 
kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami 
tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukumMu. 
Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa 
muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiaMu oleh karena 
kemurahanMu. Ya Tuhan, lapangkanlah hatiMu terhadap kami orang berdosa 
ini. 

 

J: Ya Tuhan Allah, Bapa kami kasihanilah kami. 
L: Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Mahakuasa. Kami berterima kasih dan memuji 

namaMu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. 
Kami bersukacita, karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada 
kami.  Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang 
diakibatkan Pandemi Covid 19, yang sedang kami hadapi sekarang ini. 
Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu Pandemi Covid 19 dari muka 
bumi ini. Seperti yang Engkau perbuat kepada bangsaMu dari perbudakan 
Mesir. Yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka. Yang membelah air di 
depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti ternak 
yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat 
perhentian. 

J:   Ya Tuhan Allah, Bapa kami kasihanilah kami. 
 

L: Dengarkanlah janjiTUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan 
memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 
kepadaKu, karena Aku lemah-lembut, dan rendah hati dan jiwamu akan 
mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan bebanKu pun 
ringan.                                                                        (Mateus 11 : 28-30) 
Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 

S: A m e n! 
 

 

07. Bernyanyi: BE 194 : 2+4 Aut so Asi RohaM   F= do 
 Mauliate ma, di Ho o Debata, ala basaM 
 Sibahen dalan i, marhite AnakMi, tu banuaM 
 
 Disuru AnakMi, tu au TondiNa i, na sian Ho 
 Manogu tondingki, tu hasonangan i, pinuji Ho 

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel : Galatia 5 : 16 - 26 
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari Galatia 5 : 16 - 26>>> ( Mohon dibacakan dari Alkitab)  
 (Setelah dibacakan, Liturgis mengucapkan yang berikut di bawah ini:)  
L: Demikian pembacaan nas Epistel Minggu.  

Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya. 
S: Amen. 
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09. Bernyanyi: BE 108 : 1+2 Hata ni Jahowa     es = do 
 Baen ma gabagaba, dohot bungabunga, nang pelean i 

Ai nuaeng ma jumpang, ari parningotan, Pentakoste i 
Haroro ni Tondi do, i ma Tondi Parbadia, masuk tu huria. 
 

 Jangkon ma Ibana, ai asi rohaNa, ro tu hita on 
Asa sondangonNa, tiur bahenonNa, parrohaon tongtong. 
Jangkon ma Ibana da, asa lao sude arsakmu, nang pardangolanmu. 
 

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 463: 1/KJ 403:1 PasupasuM Tongoson-Mu                      Bes = do 
 PasupasuM tongosonMu, I do didok hataMi, 

Suru tondiM na badia, bosur ma baen rohangki. 
HagogoonMu songgop ma tu rohangkon. 
Unang sai holan manetek, gohi sandok diringkon. 
 

 Hujan berkat 'kan tercurah, itulah janji kudus: 
hidup segar dari sorga 'kan diberi Penebus. 
Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 

 

12. Pembacaan Evangelium Minggu Pentakosta :  
(a) Membaca Nas Evangelium: Yesaya 63 : 11 - 14 
(b) Membacakan Renungan/JamitaMinggu Pentakosta>> Pada Halaman Akhir; 

 

13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: BE 461: 1+2    Songgop tu Hami                                 G= do 

--- Mengumpulkan Persembahan --- 
 Songgop tu hami na di joloMon, o Tondi ni Debatangki. 

Uhir patikMu tu rohangkinon, o Tondi ni Debatangki. 
Bereng siholhu di haroroMi, molo Ho ro, nda hisar tondingki? 
Didihon ma tu au on apiMi, o Tondi ni Debatangki. 
 

 Suru TondiM paluahon au on, palua ma, o Debata. 
Bereng daginghu, tondingku dison, palua ma, o Debata. 
Dao ma pangambat di soaraMi, hisap ni daging, sandok diringki, 
Na mangarsahi tongtong TondiMi, palua ma, o Debata. 
 

 

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.     
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 Renungan  Minggu Pentakosta, 31 Mei 2020  
 

Roh Yang Menuntun 
Yesaya 63: 11 - 14 

Saudara/i yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Selamat Minggu Pentakosta bagi kita semuanya. 
Semoga kita semua sehat.  Hari ini gereja,  merayakan Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul 
atau hari raya Pentakosta yang menjadi cikal bakal lahirnya Gereja. Oleh karena itu, merayakan hari 
raya Pentakosta sama dengan merayakan hari ulang tahun Gereja. Pada hari ulang tahun gereja ini 
tentunya kita berdoa agar Gereja tetap setia dalam iman, diberikan kekuatan, kerukunan dan 
kedamaian.  Peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan hari ini memberikan peneguhan iman 
kepada  kita, yang merupakan pemenuhan janji Yesus sewaktu Dia masih di dunia ini. Yesus berkata, 
“Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Jika Aku 
pergi, Aku akan mengutus penghibur kepadamu” (Yoh. 14:18, 16:7). Perkataan Yesus adalah 
kebenaran, dan peristiwa Pentakosta adalah bukti kebenaran ucapan-Nya. Dengan kedatangan Roh 
Kudus misi pemberitaan Injil berlangsung sangat cepat, karena banyak orang percaya yang berani, 
penuh kuasa, dan penuh sukacita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah khotbah Petrus pada 
hari itu juga, jumlah orang percaya baru yang dibaptis ada sekitar 3000 jiwa (Kis. 2:41). Transformasi 
nyata dalam kehidupan banyak orang,  sehingga gaya hidup mereka juga banyak yang berubah; mereka 
berbagi dalam suka dan duka, bahkan harta milik mereka juga merupakan kepunyaan bersama, 
mereka menunjukkan kasih kepada semua orang, sehingga mereka dikasihi dan disenangi orang lain 
(Kis.2: 42-47). Mereka benar-benar menampilkan hidup baru . 

Saudaraku, dalam nas hari ini,  Yesaya  artinya : Tuhan Allah menyelamatkan,  (tepatnya Trito 
Yesaya- Yesaya ketiga) mencoba memberi penguatan bagi orang Israel yang sudah kembali dari 
pembuangan Babel. Bagaimana keadaan mereka? Mereka mengalami kekecewaan karena keadaan bait 
Allah di Yerusalem sudah hancur, sumber kehidupan mereka sudah rusak, perhatian mereka sudah 
tidak tertarik lagi dengan hal-hal ibadah, kegiatan agama. Mereka mengalami krisis iman. Yesaya 
tampil memberikan pengharapan, dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Yesaya 
memberi beberapa pengajaran yang penting dalam nas ini; jika kita membaca ayat 10 dikatakan: 
“Tuhan berubah menjadi musuh umatnya dan berperang melawan mereka karena mereka 
mendukakan Roh Kudus”. Mendukakan Roh Kudus berarti menyepelekan, tidak mempedulikan 
suara Allah. Bangsa Israel merindukan masa-masa dimana Tuhan berperang bagi mereka. Saat 
itulah umat tersadar betapa mereka perlu Tuhan. Mereka mengingat Tuhan. Tuhan yang sejak 
zaman dahulu, zaman Musa, selalu memberikan pertolongan bagi umat-Nya. Mereka mencari 
Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umat-Nya (ay.11). Peristiwa yang tidak pernah 
terlupakan oleh orang Israel adalah; a. Bahwa  Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. b. 
Allah yang menolong, membimbing, menyelamatkan  mereka menyeberangi Laut Merah – Laut 
Teberau.  c. Allah yang menuntun mereka melintasi padang gurun dan tidak tersandung dalam 
perjalanan. d. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Tempat yang aman dan 
nyaman setelah perjalanan yang melelahkan. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di pihak 
umat-Nya. Yesaya mewakili bangsa Israel memohon agar Tuhan memimpin kembali umat-Nya. Israel 
merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ada kerinduan agar hubungan Allah dengan 
umat-Nya dipulihkan, dan Yerusalem pun dipulihkan. 

Saudaraku, firman hari ini memberi pesan penguatan, penghiburan dan keselamatan kepada kita 
dan  kita diingatkan akan kebaikan-kebaikan  Allah pada masa lampau. Dia adalah Allah yang sama. 
Dia tidak akan berubah  (Maz. 90:1-2, Maz. 102:27, Ibrani 13:8). Banyak hal yang mengancam hidup 
kita , kita merasakan penyertaan dan keselamatan Tuhan. Saat ini kita menghadapi kesulitan hidup 
akibat Pandemi Covid 19, jangan lupa bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang sama. Roh Tuhan akan 
memulihkan dan membaharui kita dan ciptaanNya.  Dan kita harus tetap nyakin Roh Tuhan yang 
selalu menyertai kehidupan kita untuk tetap setia bertahan melewati segala kesulitan ini. Roh Tuhan 
akan menuntun umatNya dan semua kita ke tempat perhentian yang sejahtera (ay. 14b).  Amin. 
Selamat Hari Pentakosta. 

                                                                            --ros/doc/hkbpjogja-- 


