
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu Trinitatis, 7 Juni 2020   
Tempat: ‘Di Rumah Aja’/Tempat Masing-masing  

====================================================  
Hamuliaon ni Jahowa di Angka na TinompaNa 

KEMULIAAN ALLAH ATAS CIPTAAN-NYA 
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 648:1/KJ 242:1  bes=do   Sangap di Debata Ama/Muliakan Allah Bapa 

 Sangap di Debata Ama, sangap di Anak-Na i, 
Nang di Tondi Porbadia Debata na songkal i, 
Haleluya puji TUHAN salelenglelengna i. 

 Muliakan Allah Bapa, muliakan Putr'a-Nya, muliakan 
Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! Haleluya, puji Dia 
Kini dan selamanya! 

 

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: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 
mengaruniakan kepada kita segala berkat, rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia 
telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-
Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. 

    Ya TUHAN, TUHAN kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 
Haleluya!            (Efesus 1 : 3, 5a,6a. Mazmur 8 : 10) 

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



 2 

Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Kami mengucapkan terima 
kasih pada-Mu, karena TUHAN menjadikan, menyelamatkan dan 
menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan 
pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. 
Kami juga memohon, kiranya TUHAN melindungi, menyertai, dan 
menguatkan kami menghadapi pencobaan dan masa sulit khususnya karena 
dampak pandemi Covid-19. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami 
masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji TUHAN dalam hari dan 
perkataan yang baharu.  

S:  A m e n.  
 

03. Bernyanyi: BE114:1+3  as=do  Parohon Harajaon-Mi  
 Ale Jahowa Debata, sai tatap hami on; 

Ai masiboan dosa be, do hami tu joloM; 
Asi rohaM di hami be, sai sesa dosa i sude; 
Marhite Jesus Anak-Mi, na mate di hau silang i; 
Di Golgata Di dolok Golgata. 

 

 
 

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

 Diacu dari  I Yohanes 4 : 10b,11 
 Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai 

pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau 
Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 

 Disuru Debata do Anak-Na gabe pardengganan taringot tu dosanta. Hamu 
ale angka dongan , molo songon i dihaholongi Debata hita, ingkon dohot do 
hita masihaholongan sama hita. 

 

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 182:1+4  bes=do  Haholongon na Badia  
 Tu joloM o Debatangku, sai use do rohangkon; 

Sai pasiat tangiangku, dohot iluilungkon. 
 Ala nii tungki rohangku, jongjong di adopan-Mi; 

Sai asi rohaM Tuhanku, sesa nasa dosangki. 
 

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 kami yang Mahakasih dan Mahakudus, Bapa kami di dalam Yesus 
Kristus! Setiap kali kami datang kehadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu 
sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini 
kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat 
menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari 
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hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak 
menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan 
pertobatannya agar dia selamat. 

 

J: Ya TUHAN, kasihanilah kami 
L: Ya TUHAN kami yang Mahakasih dan Mahakudus, Bapa kami di dalam Yesus 

Kristus! Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan 
Penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.  

J:  Ya Yesus Kristus, ampunilah kami 
L: Ya TUHAN kami yang Mahakasih dan Mahakudus, Bapa kami di dalam Yesus 

Kristus! Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan 
kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan 
agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi 
nama-Mu yang kudus itu. 

J:  Ya Roh Kudus, baruilah kami . Amin. 
 

L: Dengarkanlah janji TUHAN untuk pengampunan dosa-dosa kita: 
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 
dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena 
penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi 
jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya.           (Roma 3 : 23, 24, 25a) 

Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi! 
S: A m e n! 

 

07. Bernyanyi: BE 437:1-2  eis = do  Tung na Muba Rohangku    
 Tung na muba rohangku dibaen Tuhanki, 
 Dung Jesus maringan di au. 
 Nunga sonang au on, tung dame rohangki, dung Jesus maringan di au. 
 Reff.: Dung Jesus maringan di au, dung Jesus maringan di au. 
     Tung na sonang do au, dung tu Jesus au lao, dung Jesus maringan di au. 
 Au na lilu hian dapot sambulonhi. 
 Dung Jesus maringan di au. 
 Nunga sae dosangki dibaen mudar-Na i, dung Jesus maringan di au. Reff.: .... 

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel: Yohanes 1:29-34 
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari Yohanes 1:29-34 >>>( 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. 

 

09. Bernyanyi: BE 110:1+4 c=do   Haleluya! Pinuji ma    
 Haleluya Pinuji ma na sasadasa Debata; 

Sitompa saluhutna, ai asi ni roha-Na i; 
Gogo-Na pe tongam-Na i, ingkon endehononta. 
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 Haleluya! Di Ama i di Anak dohot Tondi i; 
Pujipujiannami di Ho ma hasangapon i; 
Ro di hamuliaon i dilehon rohanami. 
 

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. BernyanyiBE  112:1-2  es= do    O Tondi Parbadia i, Bongoti  
 Haleluya, Tapuji ma Amanta Tuhan Debata, dibaen denggan basa-Na; 

Sai tong girgir ma hita be, pasangap Debatanta i, dibaen asi roha-Na; 
Sangap, sangap, Hagogoon, Hatoguon, hapistaran, Di Amanta na di ginjang. 
 

 Haleluya Di Jesus i, talehon hasangapon i; 
Nang pe pujipujian, dilehon do mudar-Na i; 
Mamuri hita sasude, parade hatigoran; 
Denggan, denggan parsaoranta tu Tuhanta, badia-Na; 
Songgop do tu huria-Na. 

 

12. Pembacaan Evangelium Minggu Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Kejadian 1 : 26 – 31/1 Musa 1: 26 - 31 
(b) Membacakan Renungan/JamitaMinggu Trinitatis>> Pada Halaman Akhir; 

 

13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh:Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: BE 569:1/KJ 64:10  c= do    Debata tung longang do rohangku 

--- Mengumpulkan Persembahan --- 
 O Debata tung longang do rohangku, 

Molo hubereng na tinompa-Mi, 
Saluhut bintang, hilap dohot ronggur, 
Manghatindanghon hasangapon-Mi, 
Reff.: Marende au TUHAN mamuji Ho, 
   O, Debata, sangap do Ho. 
   Marende au Tuhan mamuji Ho 
   O, Debata, sangap do Ho. 

 

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 Trinitatis, 7 Juni 2020  

 

KEMULIAAN ALLAH ATAS CIPTAANNYA 
Kejadian 1:26-31 

 
Saudara/i yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu ini adalah Minggu Trinitatis, satu 
minggu setelah perayaan Pentakosta di mana kita merayakan karya Allah yang sempurna dalam 
Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Salah satu bentuk kesempurnaan karya Allah 
dapat kita lihat dalam penciptaan alam semesta beserta dengan segala isinya (Kejadian 1:1; 2:4). 
Berita penciptaan ini menyakinkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan 
memiliki kekuasaan mutlak atas diri kita dan seluruh ciptaan-Nya. Itulah yang pertama kita 
saksikan dalam Pengakuan Iman Rasuli kita. Allah menciptanya dari yang tidak ada (Creatio 
exnihilo). KasihNya-lah yang menciptakan dunia ini bagi kita manusia. Karena itulah manusia 
diciptakan pada hari terakhir, yang merupakan puncak atau mahkota ciptaan-Nya. TUHAN 
terlebih dahulu menciptakan segala yang dibutuhkan manusia sebelum manusia diciptakan, 
sebagai bukti bahwa TUHAN adalah jaminan pemeliharaan hidup kita. Dialah sumber atau 
pohon kehidupan kita. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan: “Jangan kuatir akan hidupmu” 
(Luk 12:22) karena Allah bukan hanya tahu dan mampu mencipta segala yang ada dari yang tidak 
ada, tetapi juga mampu melakukan apa pun untuk menjamin  keterpeliharaan hidup kita. Allah 
masih terus mencipta hingga hari ini (creation continua) untuk memelihara kehidupan 
ciptaan-Nya sehingga hubungan-Nya dengan ciptaan-Nya tidak pernah terputus. 
     Saudara/i, Perlu kita ketahui dan mengerti bahwa dalam penciptaan dikatakan manusia 
diciptakan bersama seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan 
dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi, diceritakan pula bahwa hanya manusia yang 
diciptakan sebagai gambar Allah (“Imago Dei”) dan yang diberikan kewenangan untuk 
menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu segi, manusia adalah bagian 
integral dari ciptaan (lingkungan), akan tetapi di lain segi, manusia diberi kekuasaan untuk 
memerintah dan memelihara bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya 
seperti dua sisi dari mata uang yang mesti dijalani secara seimbang. Ada dua peran penting yang 
harus dikerjakan manusia: (a). Manusia harus bertanggung jawab dalam mengelola bumi. 
Tanggung jawab untuk mengelola bumi dipercayakan Allah  kepada manusia, untuk memberikan 
kesejahteraan dan kemakmuran manusia itu sendiri. Sebab alam telah menyediakan segala 
sesuatu yang dibutuhkan oleh  manusia. Dengan bertanggung jawab dalam pengelolaan maka 
alam ini akan  menyediakan dengan limpahnya segala kebutuhan hidup manusia. (b). Manusia 
harus menjaga keseimbangan dan keselarasan  ekosistim yang ada supaya tidak merusak bumi. 
Sebab ketika manusia mulai merusak bumi maka bencana alam pun akan terjadi. Bencana alam 
yang terjadi sekarang ini karena ulah manusia yang tidak menjaga keseimbangan alam dengan 
baik. Dunia saat ini sedang mengalami krisis lingkungan hidup. Apa yang telah diciptakan Allah, 
kini telah rusak dengan cepat akibat kecerobohan dan keserakahan manusia. Maka melalui 
kotbah  hari ini mari, kita berperan membangun, menjaga kelestarian lingkungan hidup yang 
bersih dan sehat. Seperti yang disuarakan oleh gereja-gereja Dunia (WCC), Persekutuan gereja-
gereja di Indonesia (PGI), juga gereja kita HKBP seperti tertulis di dalam Konfessi HKBP 
1996 Pasal 5. Alam adalah titipan Allah untuk dimanfaatkan/dipakai/digunakan manusia 
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memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi sekaligus rumahnya. Maka sumber-sumber alam 
diberikan kepada manusia tidak untuk diboroskan. Manusia harus menggunakan dan 
memanfaatkanya secara bertanggung jawab.  
Saudara, yang terakhir, Mengapa Allah menciptakan alam semesta terutama kita manusia? Allah 
bermaksud agar melalui ciptaan-Nya kemuliaan-Nya dinyatakan, sehingga ciptaan-Nya 
mengenal Dia sebagai Allah sejati dan ciptaan-Nya memuliakan Dia. Itulah ajakan kepada kita, 
sama seperti ajakan Daud di Mazmur 19:9 “Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala 
memberitakan pekerjaan tangan-Nya”. Itulah yang harus kita lakukan: bila melihat ciptaan Allah, 
kita mengaguminya dan dengan demikian memuliakan Allah. Kekaguman inilah yang akan 
memperkuat kepercayaan kita kepada TUHAN. Tidak ada yang lebih mengagumkan dari Dia, 
terutama lagi oleh kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus (Yoh 3:16). Kekaguman akan itulah 
yang akan terus meningkatkan hasrat kita untuk memuliakan Dia. Amin.  
 

--ros/doc/hkbpjogja-- 
 


