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Acara Ibadah Partangiangan Keluarga/Wijk - Rabu, 6 Mei 2020   

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

==========================================  
 
 

MELAMBUNGKAN DOA PERMOHONAN KEPADA TUHAN 
00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 565/KJ 3 Las Rohangku Lao Mamuji/Kesukaan yang Ceria   do = g  

 Las rohangku lao mamuji Debata Parholong i; songon bunga na mangerbang  
di na binsar ari i. Arsak, dosa, haporsuhon, mago dibaen asiMi.  
Las ni roha na manongtong lehon di au, Tuhanki.  

 Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar; bagai bunga t’rima siang  
hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t’lah lenyap.  
Sumber suka yang abadi, b’ri sinarMu menyerap.  
 

02. Doa Pembuka:            (L-iturgis;   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. 

  Marilah kita berdoa:  
Ya Allah Bapa sorgawi, kami bersyukur atas berita Injil di dalam nama dan 
peristiwa Yesus Kristus yang mengalahkan dosa dan maut sehingga kami beroleh  
iman, rahmat, dan pengharapan baru. Kami bersyukur atas karya Roh Kudus 
yang terus bekerja untuk mengajar, menghibur, dan menguatkan kami umat-
Mu, yang kini sedang bergumul menghadapi musibah karena dampak pandemi 
virus corona yang menggelisahkan ini.  

Kami memohon dengan kerendahan hati, kiranya TUHAN berkenan 
melindungi, menyertai, dan menguatkan kami menghadapi masa pencobaan 
dan masa-masa sulit ini, khususnya karena dampak dari pandemi virus corona. 
Kami percaya bahwa TUHAN senantiasa bekerja seturut cara dan hikmat-Mu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang beriman, bagi Gereja, dan 
bangsa Indonesia dan dunia. Karena Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya.    

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 438:1   Beta Sai Taendehon       do = d   
 Beta sai taendehon ma Tuhanta Jesus i. Hosa-Na diusehon do manghophop jolma i.  

Mudar ni Tuhan i do hangoluanki. Tung dame jala las do rohangki.  
Tung mudar ni Tuhanku do mamuri rohangki, marolopolop tondingki marningot asiMi.  
O hatuaon i na so boi salpu i! Humophop au do mate Tuhanki.  

 

04. Bacaan Pilihan dari Nas Alkitab:  Mazmur 38:1-22  
>> Mazmur Permohonan dan Kesembuhan     

L: Marilah membaca dan mendengar nas Alkitab yang diacu dari Mazmur 38:1-22. 
>> Mohon teks Alkitab dibacakan!  

L: Demikian pembacaan nas Alkitab. Berbahagialah yang mendengarkan Firman 
Allah dan yang memeliharanya.  

S: Amen.  
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05. Melambungkan Doa Syafaat: 
L: Marilah Berdoa Syafaat: 

Allah Bapa sorgawi, kami bersyukur atas belas-kasih-Mu yang menyelamatkan kami 
melalui pengorbanan Anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau 
tanamkan dalam hati kami sehingga dalam segala keadaan, kami dimampukan untuk 
mengandalkan-Mu serta memohon belas-kasih dan kemurahan-Mu. Ya Bapa sorgawi, 
pandanglah kami semua umat-Mu di dunia yang kini secara bersama sedang 
menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah belas-kasihMu atas kami dan berilah 
kami kekuatan baru untuk meningkatkan kemurahan-hati bagi yang menderita dan yang 
membutuhkan pertolongan. Bentengilah dan peliharalah kami agar terbebas dari 
ancaman wabah yang menggelisahkan dan membahayakan ini. Sembuhkanlah kami dan 
sembuhkanlah Saudara-saudari kami yang sakit karena wabah ini dan dari pelbagai 
penyakit yang diderita. Hiburkanlah yang berduka karena wabah ini serta teguhkanlah 
iman keluarga yang ditinggal karena musibah virus corona ini. 

Bapa sorgawi, kami juga memohon, karuniakan hikmat sorga kepada para pemimpin 
bangsa – khususnya di Indonesia - agar terus  berusaha untuk menghentikan tersebarnya 
virus corona ini serta mengatasi akibat-akibatnya. Ya Bapa sorgawi, kami juga 
memohon, tolonglah dan kuatkanlah para tenaga profesional dalam pelbagai bidang 
ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. 
Secara khusus, kami memohon kiranya TUHAN berkenan memberi hikmat dan 
anugerah kepada tim kedokteran dan ilmuwan agar dapat segera menemukan vaksin 
sebagai obat untuk mengatasi wabah virus corona ini. 

Bapa sorgawi, kami juga memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para 
hambaMu yang melayani di lingkungan Gereja dan masyarakat agar mampu 
menggembalakan umat-Mu dengan bijak dalam situasi sulit ini dan menuntun kami 
semua untuk semakin berserah diri kepada kuasa penyelenggaraan-Mu yang kami yakini 
mendatangkan kebaikan seturut rencana-Mu. Karena Yesus Kristus.  Amen. 

 
[[  

06. Bernyanyi: BE 453:1/KJ 344:1  Sada Goar na Ummuli/Ingat Akan Nama Yesus –  
  do = as        >> mengumpulkan persembahan ---   
 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!  
 

07. Penutup: Doa dan Berkat 
L: Marilah kita menyelaraskan doa-doa kita serta menggenapkannya 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.         AAZS,-/doc/hkbpjogja.org 


