
HKBP Resort Yogyakarta 
Acara Ibadah Minggu I Setelah Trinitatis, 14 Juni 2020   

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

====================================================  
Pasiding Ma Hamongkuson 

(Jauhilah Ketamakan) 
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 559:1-2   Debata na Songkal Jala na Badia                        d=do 

 Debata na songkal Sitolu sada, 
Di sogot ni ari hupuji goar-Mi, 
Debata na songkal siparasi roha, 
Sitolu sada, na badia i. Amen. 

 Debata na songkal, surusuruan-Mu, 
Saluhut marsomba pasahat tumpal-Mi. 
Angka na badia ro tu adopan-Mu, 
Mamujimuji salelengna i. Amen. 

 

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: Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan 
kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya!      
        (I Yohanes 2:17) 

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

Ya Allah Bapa kami. Kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau 
kuduskan ini. Bukalah teliga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita 
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mendengarkan Firman-Mu yang Kudus, dan agar kami memelihara dan 
menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepada-Mu; 
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati 
yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal di mana kami akan 
memuji Engkau, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. 

S:  A m e n.  
 

03. Bernyanyi: BE 20:1-2         O Jesus Tuhan nami                    es=do 
 O Jesus Tuhannami, sai tatap hami on. 

Asi rohaM di hami, palua hami on. 
 

 Naeng ihuthononnami, na pinatikhon-Mi. 
Naeng pasidingonnami, sogo ni roha-Mi. 

 

 
 

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

 Hukum Taurat Kesembilan,  Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap 
sesamamu manusia 

 Hukum Taurat Kesepuluh,  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 dari TUHAN 
untuk melakukan Hukum-Nya 
  

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

 
 

05. Bernyanyi: BE 165:1-2           Na Basa do rohaM di au            d=do 
 Na basa do rohaM di au, o Jesus Tuhanki, 

Diihuthon Ho au tu na dao, mambuat rohangki. 
 

 Pardosa na godang do au, badia anggo Ho, 
Sai tu na roa do au lao, sai tu na jahat do. 

 

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. Kami berseru dan memanggil 
nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan 
kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau 
telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke 
surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman 
kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang 
berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. 
Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah 
melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, 
janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, 
Anak dan Roh Kudus. 
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J: Ya TUHAN Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. 
L:  Ya TUHAN Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau tahu 

segalanya yang sedang terjadi pada kami. Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi 
di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan, 
dan mata pencahariaan. Ya TUHAN, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. 
Tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. 

J: Ya TUHAN Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. 
L: Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati 

dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang 
jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan 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 690:1-2    Hibul rohangku   c=do 
 Hibul rohangku tu Tuhan Jesus, 

Sude ngolungku di Tuhan Jesus. 
Ihuthononhu do Tuhan Jesus, 
Ndang olo au sumurut be. 

 

 Sai hutundalhon haportibion, 
Silang ni Kristus ma hudapothon. 
Sai hutundalhon haportibion, 
Ndang olo au sumurut be. 

 

08. Pembacaan Alkitab/Nas Epistel : Amsal 22:22-29 
L: Marilah kita mendengar dan membaca nas Epistel Minggu yang ditetapkan hari 

ini, dari  Amsal 22:22–29 >>> ( 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 724:1+3   TUHAN Baen Ma Ngolungkon   g = do 
 Tuhan baen ma ngolungkon, parbadiai ma di Ho. 

Pangke ma nang tingkingkon mamuji pasangap Ho, 
mamuji pasangap Ho. 

 Hata nang soarangki pasangaphon Ho ma i. 
Dohot pambahenanhi pararat baritaMi, 
pararat baritaMi. 
 

10. Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli (Manghatindanghon Hata Haporseaon): 
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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  392:1-2    Sai Pasiat Tuhan Jesus                                 c=do 
 Sai pasiat Tuhan Jesus tu bagasan rohami. 

Sai maimaima Jesus, bege panuktuk-Na i. 
Sai pasiat Tuhan Jesus, jangkon i tu rohami. 
Nunga tingki parasian, sotung jolo salpu i. 
 

 Hariburon na di tano, sai ringgas di jangkon ho. 
Marisuang Tuhan Jesus sai dihagarishon ho. 
Sai pasiat Tuhan Jesus, jangkon i tu rohami. 
Nunga tingki parasian, sotung jolo salpu i. 

 

12. Pembacaan Evangelium Minggu I Setelah Trinitatis:  
(a) Membaca Nas Evangelium: Lukas 12:13-21 
(b) Membacakan Renungan/Jamita Minggu Trinitatis>> Pada Halaman Akhir; 

 

13. Doa Syafaat: (Dipimpin oleh: Yang Dituakan/Perseorangan) 
14. Bernyanyi: BE 691:1 /KJ 363:1    Hupasahat Ma tu Jesus             es=do 

--- Mengumpulkan Persembahan --- 
 Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki. 

Roha nang pambahenanku, saluhutna tingkingki. 
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki, 
hupasahat ma tu Jesus, saluhutna ngolungki. 
 

 Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
Hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya.  
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.  
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya. 
 

 

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 I Setelah Trinitatis, 
14  Juni 2020 

 

JAUHILAH KETAMAKAN 
Lukas 12 : 13 - 21 

     Saudara/i yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Selamat hari minggu bagi kita semua. Hari ini 
kita sudah memasuki minggu-minggu setelah Trinitatis, minggu yang terpanjang sampai 24 minggu.  
Dan hari ini minggu I setelah Trinitatis. Kita harus lebih teguh lagi di dalam doa agar masalah Covid-
19 ini dan segala dampaknya dapat di atasi  sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan bentuk normal 
yang baru. 
     Saudara/i, Topik Minggu kita “Jauhilah Ketamakan/Pasiding ma Hamongkuson”. Di tengah tantangan 
Covid-19 saat ini, Firman TUHAN mengingatkan setiap orang agar jangan sampai menjadi orang yang 
tamak, rakus, yang menimbun harta dan bahan-bahan pangan di atas penderitaan orang lain.  
     Masalah harta adalah masalah sepanjang masa. Masalah yang menyangkut setiap orang. Segala 
upaya dilakukan untuk memperoleh harta. Ada yang dengan jalan benar, dan banyak juga dengan 
jalan yang salah. Harta, meskipun amat penting, namun dapat merusak Cinta Kasih. Dalam teks ini 
salah seorang dari orang banyak itu memakai jalan dengan memperalat Yesus, agar saudaranya mau 
berbagi warisan dengan dia. Tidak ada yang salah dengan berbagi harta warisan. Tetapi yang dimaksud 
dalam khotbah ini bukan motivasi berbagi warisan. Yesus melihat ada motivasi yang lain, yang ada 
pada orang itu. Motivasinya adalah ketamakan, kerakusan. Bagaimana supaya cepat kaya, supaya punya 
harta yang cukup agar hidupnya terjamin. Dia menganggap bahwa harta itulah jaminan hidupnya. 
Yesus dengan tegas berkata, pada ayat 15 “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala 
ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari 
pada kekayaannya itu.”  
     Untuk memperjelas hal ini Yesus memberikan perumpamaan yang sangat tegas dan mudah 
dimengerti oleh pendengarnya dan pembacanya yaitu perumpamaan mengenai seorang kaya yang 
bodoh. Segala usahanya sudah berhasil, harta benda dan hasil panennya banyak sampai dia tidak lagi 
memiliki tempat untuk menyimpan hasil tanahnya (ay. 16-17). Apa yang dia perbuat? Dia merombak 
dan mendirikan lumbung yang lebih besar, lalu menyimpan gandum dan barang-barangnya di 
dalamnya. Dia pun berkata: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, 
beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah (ay. 18-19).  
Orang itu adalah orang bodoh, sebab bila jiwanya diambil pada malam hari, untuk siapakah semua 
yang telah dia sediakan itu? (ay. 20), kecuali untuk tubuh yang akan busuk dan menjadi tanah? Harta 
tidak pernah menjadi jaminan hidup.  Banyak harta bukan berarti otomatis lama hidup, dan sedikit 
harta bukan berarti cepat mati. 
     Saudaraku, hanya TUHAN-lah jaminan hidup kita. Mengumpulkan harta untuk diri sendiri, 
namun tidak kaya dalam Firman TUHAN, sesungguhnya adalah kebodohan. Hiduplah sebagai orang 
kaya di hadapan Allah (ay. 21), dengan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada   pemeliharaan    
TUHAN (Mateus 6:25-34), sekaligus menjauhi segala sikap rakus, dan tamak seperti lintah yang tidak 
pernah berkata cukup (Amsal 30:15-16). 
     Harta yang diperoleh dengan jalan yang benar adalah anugerah. Pakailah harta itu menjadi 
Kemuliaan Allah, sekaligus sukacita bagi sesama. Janganlah menindas sesamamu dengan harta, atau 
membuat orang lain merasa berutang karena pemberianmu. 
     "Muliakanlah TUHAN dengan hartamu..., maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 
melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya (Amsal 3:9-10). 
 Waspadalah dan jauhilah ketamakan. Amin. ROS/doc/hkbpjogja,- 


