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TATA IBADAH DOA MENJELANG PENTAKOSTA
“ENGKAU BESERTA KAMI”

5 MEI 2016

1. SAAT TEDUH

2. NYANYIAN PEMBUKAAN

♫ KJ 4: 1 & 5 “HAI MARI SEMBAH”
Syair: O Worship The King, William Kethe, 1561

Disesuaikan: Robert Grant, 1833, Terjemahan: Yamuger, 1979/84
Berdasarkan: Mazmur 104, Lagu: Johann Michael Haydn (1733-1806)

1. Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!

5. Umat-Mu lemah dan dari debu,
tetap memegang janji-Mu teguh.
Kasih setiaMu berlimpah terus,
ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!

3. DOA PEMBUKAAN

4. NYANYIAN UMAT
♫ KJ 285: 1-3 “TUHANKULAH GEMBALAKU”

Syair: The Lord’s My Shepherd, Mazmur 23, Scottish Psalter, 1650,
William Whittingham (1524 – 1579),

Terjemahan: Yamuger, 1984, Lagu: Jessie Seymour Irvine, 1871

1. Tuhankulah Gembalaku; oleh-Nya ‘ku tent’ram
di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang.

2. Jiwaku disegarkan-Nya dan kar’na nama-Nya
ditunjukkanNya jalankuyang lurus dan baka.

3. Tak usah takut hatikudi jurang maut gelap;
Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap.
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5. PEMBACAAN ALKITAB DAN RENUNGAN
 DOA PERSIAPAN
 PEMBACAAN ALKITAB: Yohanes 14:1-4
 RENUNGAN

ENGKAU BESERTA KAMI
Kepergian seseorang yang dekat dengan kita (perpisahan)
seringkali menimbulkan perasaan sedih, kuatir, gelisah bahkan
galau. Misalnya perpisahan dengan teman baik atau sahabat atau
dengan pimpinan yang dimutasi atau dengan anak yang pergi
belajar ke luar kota atau bahkan ke luar negeri atau dengan orang
tua yang meninggal dunia. Derajat kesedihan dan kegelisahan bisa
berbeda-beda pada setiap orang. Untuk mengatasi kesedihan itu
dan menentramkan orang yang ditinggalkan atau yang
meninggalkan, ada orang yang memberikan sapu tangan, cincin
atau benda-benda lain agar setelah jauh bisa mengenang orang
yang akan berada jauh itu. Selain itu ada juga orang yang
memberikan janji-janji atau kata-kata yang menentramkan dan
memberikan pengharapan akan apa yang suatu saat nanti akan
terjadi. Semua itu dilakukan agar meskipun jauh di mata namun
tetap dekat di hati.

Para murid yang akan mengalami perpisahan dengan Tuhan Yesus,
guru mereka, juga dipersiapkan untuk mampu menghadapi
perpisahan itu dan tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan baik.
Persiapan ini penting agar biarpun mereka nantinya berjauhan
namun tetap merasakan kedekatan. Pertama-tama, Tuhan Yesus
mengatakan: “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah
dan percayalah juga kepada-Ku“ (ayat 1). Dengan perkataan ini,
Tuhan Yesus hendak menyampaikan bahwa perpisahan itu tidak
perlu menjadikan para murid menjadi sedih, kuatir, gelisah bahkan
galau. Perasaan-perasaan negatif itu bisa diatasi dengan hati yang
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini seperti halnya ketika
kita berpisah dari seseorang yang hendak bepergian jauh atau
bekerja di tempat yang jauh. Hal yang bisa membuat kita tidak
kuatir dan gelisah adalah rasa percaya yang kita punya. Kita
percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kita percaya bahwa
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orang yang berpisah dari kita tidak akan bertindak macam-macam. Kita
percaya bahwa ia akan kembali dan memenuhi janji yang diucapkan
ketika ia berpisah dengan kita.

Seperti halnya para murid, kita sekarang juga hidup jauh secara fisik dari
Tuhan Yesus. Kita juga diingatkan untuk tidak perlu kuatir, gelisah dan
galau. Walaupun secara fisik, Tuhan Yesus tidak ada bersama kita tetapi
kuasa dan kasih-Nya senantiasa akan menyertai kita untuk menjalani
hidup ini dengan segala tantangan dan cobaan yang terjadi. Tuhan Yesus
akan senantiasa beserta dengan kita. Jarak fisik yang ada tidak menjadi
penghalang bagi kita untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kita
bisa mengatasi segala kekuatiran, kegelisahan dan kegalauan hidup
jikalau kita sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Rasa
percaya yang sungguh tidak hanya memampukan kita melanjutkan
perjalanan hidup ini saja. Rasa percaya itu juga akan memampukan kita
lebih tenang dan mempunyai penyerahan diri yang sungguh dalam kuasa
Tuhan.

Selain itu, hati kita, demikian juga para murid saat itu, menjadi lebih
tentram karena Tuhan Yesus telah mengatakan maksud dan tujuan
kepergian-Nya dari dunia ini. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk
menyediakan tempat bagi kita di surga. Ia juga berjanji bahwa Ia akan
datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya untuk dibawa-
Nya ke surga. Dengan perkataan yang demikian, kita diyakinkan bahwa
kita tidak hanya jauh di mata namun dekat di hati, tetapi kita juga
mempunyai pengharapan yang indah yang dinantikan oleh semua orang
di dunia ini.

Nah, sekarang, apakah kita merasa sendirian berjuang mengarungi
samudera kehidupan ini? Betapapun secara fisik kita jauh dari Tuhan,
namun Ia dekat di hati kita. Ia selalu beserta kita. Yang diperlukan
hanyalah percaya sungguh kepada-Nya dan menaruh pengharapan akan
apa yang telah dijanjikan-Nya, yaitu tempat di surga dan bahwa Ia akan
menjemput kita untuk dibawa ke surga dalam kemuliaan-Nya. Hiduplah
dengan penuh percaya kepada-Nya. Amin.
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6. NYANYIAN UMAT
♫ KJ 410: 1 & 3 “TENANGLAH KINI HATIKU”

Syair: He Leadeth Me, Joseph H. Gilmore, 1862,
Terjemahan: E. L. Pohan Shn., 1969,

Lagu: William Batchelder Bradbury, 1864

1. Tenanglah kini hatiku: Tuhan memimpin langkahku.
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangan-Nya.
Refrein: Tuhanlah yang membimbingku;

tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh;
tanganku dipegang teguh.

2. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar,
di taupan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.
Refrein.....

3. Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku,
sebab Engkau tetap dekat, tangan-Mu kupegang erat.
Refrein.....

4. ‘Pabila tamat tugasku, Kau b’rikan kemenangan-Mu;
tak kutakuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam.
Refrein.....

7. DOA SYAFAAT
Pokok Doa Syafaat:
1. Bangsa dan Negara Indonesia untuk pemulihan

perekonomian, keamanan serta kehidupan yang selalu penuh
kasih, damai sejahtera dan keadilan

2. Perdamaian Dunia
3. Mendoakan segenap aparat negara beserta jajarannya supaya

diberikan hikmat yang takut akan Tuhan.

8. NYANYIAN UMAT
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♫ ”DOA MENGUBAH SEGALA SESUATU”

Saat keadaan sekelilingku, ada di luar kemampuanku,
ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu.

Saat kenyataan di depanku, mengecewakan perasaanku,
ku menutup mata memandang-Mu,
sebab doa mengubah segala sesuatu.

Doa orang benar bila didoakan, dengan yakin, besar kuasanya,
dan tiap doa yang lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan.

seperti mata air di tangan-Mu, mengalir ke manapun Kau mau,
tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu.

9. DOA PENUTUP
(Umat bergandengan tangan, diakhir doa menyanyikan “Bapa
T’rima Kasih”)

BAPA T’RIMA KASIH

Bapa T’rima kasih
Bapa T’rima kasih

Bapa di dalam surga
Ku bert’rima kasih. Amin.
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TATA IBADAH DOA MENJELANG PENTAKOSTA
“DOA NAFAS HIDUP ORANG BERIMAN”

6 MEI 2016

1. SAAT TEDUH

2. NYANYIAN PEMBUKAAN

♫ KJ 2: 1 & 4 “SUCI SUCI SUCI”
Syair: Holy, Holy, Holy, Reginald heber, 1826

Terjemahan: Yamuger, 1978
Lagu: John Bacchus Dykes, 1861

1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung namaMu!

4. Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa!
Patut Kau dipuji seluruh karya-Mu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung namaMu!

3. DOA PEMBUKAAN

4. NYANYIAN UMAT
♫ NKB 136: 1-3 “BISIKKANLAH T’RUS DOAMU”

Syair: Whisper a Prayer; Charles V. Fairbairn,
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI,

Lagu: John W. Peterson

1. Bisikkanlah t’rus doamu di pagi dan petang,
di malam pun jangan ragu; hatimu ‘kan tenang.

2. Allah menjawab doamu di pagi dan petang,
siang dan malam selalu; hatimu ‘kan tenang.

3. Yesus kelak ‘kan kembali, baik nantikanlah,
di pagi dan malam hari; tekun berdoalah!
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5. PEMBACAAN ALKITAB DAN RENUNGAN
 DOA PERSIAPAN
 PEMBACAAN ALKITAB: 1 Tesalonika 5: 17-18
 RENUNGAN

DOA NAFAS HIDUP ORANG BERIMAN
Bernafas berarti kita menghirup oksigen yang diperlukan tubuh
dan mengeluarkan karbondioksida yang tidak diperlukan tubuh.
Dengan bernafas manusia dapat tetap hidup. Berdoa itu juga bisa
disebut nafasnya orang beriman. Artinya, kalau kita ingin iman
kita terus hidup, menjadi orang yang baik dan benar dihadapan
Tuhan dan tetap tenang dan bersukacita dalam segala hal
kehidupan kita maka kita harus tetap berdoa.

Jika demikian, doa itu sangat penting bagi kehidupan kita
sebagai orang percaya. Seberapa penting doa bagi kehidupan
kita? Kita memanjatkan doa dalam nama Kristus, Tuhan dan
Juru Selamat kita, dan kita tahu bahwa ada kuasa yang demikian
besar dibalik sebuah doa yang paling sederhana sekalipun,
selama doa itu dipanjatkan benar-benar dari hati yang tulus dan
iman yang sungguh-sungguh. Kita tahu itu benar, tetapi sejauh
mana aplikasinya dalam hidup kita saat ini? Seberapa besar kita
mementingkan doa dalam kehidupan kita? Ada banyak orang
yang menomor duakan waktu untuk berdoa. Mereka hanya
melakukannya disaat tidak terlalu sibuk atau kapan sempat saja.
Bekerja itu penting, mengurus keluarga, bersosialisasi dan
sebagainya itu penting. Tetapi doa merupakan sesuatu yang
sangat penting dan tidak boleh dinomorduakan apalagi diabaikan
sama sekali. Doa merupakan salah satu sarana komunikasi kita
dengan Tuhan yang seharusnya menempati posisi di urutan
teratas. Di saat kita sibuk kita harus berhati-hati agar tidak
tergoda untuk berkompromi mengurangi jam-jam khusus untuk
bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kita bisa terjebak untuk



10 Liturgi Doa Menjelang Pentakosta GKI Kota Wisata

lebih mementingkan menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu
ketimbang terus memberikan waktu khusus untuk mendengar
suara Tuhan. Bagaimana kehidupan doa kita?

Selain itu, ada sebagian orang yang berpandangan bahwa “Doa
adalah sarana memohon sesuatu kepada Allah.” Apakah
pandangan itu benar? Pandangan itu tidak salah, tetapi belum
lengkap. Doa lebih dari sekedar sarana memohon sesuatu kepada
Allah.

Jika doa hanya sarana untuk memohon sesuatu, maka doa itu
tidak dibutuhkan lagi jika tidak ada sesuatu perlu dimohonkan.
Jika demikian, hanya orang-orang yang berkekurangan yang
membutuhkan doa, sedang orang-orang yang hidupnya sudah
berkecukupan tidak perlu berdoa lagi.

Doa berarti “keinginan yang diarahkan”, yaitu kepada Allah. Jadi
yang dicari  bukan hanya pemberian-Nya, tetapi yang terutama
perlu dicari ialah Allah sendiri.

Doa bukan sekedar memohon, tetapi juga komunikasi,
penyembahan, dan ungkapan syukur. Jadi ada empat unsur dalam
berdoa, yaitu:
 Komunikasi
 Penyembahan
 Permohonan
 Bersyukur

Doa adalah komunikasi orang percaya dengan Allah. Melalui doa
kita berkomunikasi, bersekutu, bergaul dan bercakap-cakap
dengan Allah. Sebagaimana kita lebih mengenal seseorang
melalui berkomunikasi, demikian pula kita semakin mengenal
Allah melalui berkomunikasi denganNya.

Doa adalah penyembahan kepada Allah pencipta. Sudah
seharusnya kita memuliakan dan menyembah Allah sebab Dialah
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pencipta dan penebus serta pemelihara kita. Dia adalah Allah yang
layak dipuji dan disembah.

Doa adalah permohonan anak-anak Allah kepada Bapa di Surga.
Melalui berdoa kita menyatakan keinginan hati dan permohonan
kepada Allah. Waktu berdoa kita harus belajar meminta, meskipun
Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Allah senang kita
memohon kepada-Nya dan mau memberi apa yang kita minta (Yoh
16:23-24).

Doa adalah ungkapan syukur kita kepada Allah yang Maha Baik.
Pada saat kita menyadari dan menghitung berkat-berkat Tuhan, maka
dari dalam hati akan muncul ungkapan syukur. Kita yang telah
menerima kasih karunia demi kasih karunia dari-Nya, hendaklah kita
menyadari serta mensyukurinya.

Doa yang benar berarti berkomunikasi, menyembah, memohon dan
bersyukur kepada Allah. Melalui doa kita bergaul dengan Allah,
menyembah Allah, menyampaikan isi hati, dan mengungkapkan
syukur kepada Allah.  Marilah kita melakukannya dengan tekun.

Ingatlah firman Tuhan : “Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah
dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu” (1 Tes. 5 :17-18).

6. NYANYIAN UMAT
♫ BACA KITAB SUCI (3x)

Baca Kitab Suci doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari
Baca Kitab Suci doa tiap hari,
Kalau mau tumbuh
Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh
Glori Haleluya
Baca Kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh
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DOA SYAFAAT
Pokok Doa Syafaat:
1. Berdoa bagi Pdt Gordon S Hutabarat dan para Penatua GKI

Kota Wisata  supaya senantiasa diberikan kesehatan,
kesehatian dalam melayani Tuhan, terus dimampukan dan
diperlengkapi dalam pembangunan jemaat

2. Berdoa bagi keluarga Pdt Gordon S Hutabarat beserta
dengan keluarga para penatua. Kiranya anggota keluarga
terus mendukung dalam pelayanan yang dijalani.

4. Berdoa bagi para aktivis kiranya diberikan hati untuk
melayani Tuhan dengan lebih sungguh

3. Berdoa untuk setiap program kerja tahun 2016-2017 agar
dapat dilaksanakan dengan baik dan semua ini untuk
kemuliaan nama Tuhan

8. NYANYIAN UMAT

♫ ”DOA MENGUBAH SEGALA SESUATU”

Saat keadaan sekelilingku, ada di luar kemampuanku,
ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu.

Saat kenyataan di depanku, mengecewakan perasaanku,
ku menutup mata memandang-Mu,
Sebab doa mengubah segala sesuatu.

Doa orang benar bila didoakan, dengan yakin, besar kuasanya,
dan tiap doa yang lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan.

seperti mata air di tangan-Mu, mengalir ke manapun Kau mau,
tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu.

9. DOA PENUTUP
(Umat bergandengan tangan, diakhir doa menyanyikan “Bapa
T’rima Kasih”)
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BAPA T’RIMA KASIH

Bapa T’rima kasih
Bapa T’rima kasih

Bapa di dalam surga
Ku bert’rima kasih. Amin.
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TATA IBADAH DOA MENJELANG PENTAKOSTA
“DIA HANYA SEJAUH DOA”

7 MEI 2016

1. SAAT TEDUH

2. NYANYIAN PEMBUKAAN

♫ KJ 18: 1, 3 “ALLAH HADIR BAGI KITA”
Syair: God is Here and That to Bless Us, J. L. Black

Terjemahan: Yamuger, 1984
Lagu: John R. Sweney (1837-1899)

1. Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat,
melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
Refrein: Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, Umat-Mu berkatilah!

Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.

2. Allah hadir! O, percaya dan berdoa pada-Nya
agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya.
Refrein.....

3. DOA PEMBUKAAN

4. NYANYIAN UMAT

♫ KJ 406: 1-3 “YA TUHAN, BIMBING AKU”
Syair: So nimm denn meine Hande, Julie von Hausmann, 1867,

Terjemahan: Yamuger, 1981,
Lagu: Friedrich Silcher, 1842

1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersama-Mu.
Engganlah ‘ku melangkah setapak pun,
‘pabila Kau tak adadi sampingku.

2. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu
dan buatlah batin ku tenang teduh.
Dekat kaki-Mu saja ‘ku mau rebah
dan tidak ragu-ragu‘ku berserah.
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3. Dan bila tak kurasa kuasa-Mu,
Engkau senantiasa di sampingku.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersama-Mu.

5. PEMBACAAN ALKITAB DAN RENUNGAN
 DOA PERSIAPAN
 PEMBACAAN ALKITAB: Keluaran 33:12-23
 RENUNGAN

DIA HANYA SEJAUH DOA
Ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan datang ke
rumah seorang pendeta tua. Sang pemuda bersahabat baik dengan
pendeta tua tersebut. Pemuda itu berteriak-teriak memanggil pendeta
sambil mengeluh mengenai masalah yang menimpanya, "Pendeta…,
Pendeta…, aku sedang mengalami masalah dalam hidupku: sekarang
aku kehilangan pekerjaan. Mengapa bisa begini?"

Karena pendeta sedang belajar di dalam ruangan maka ia tidak
mendengar suara si pemuda. Hal itu menjadikan si pemuda menjadi
kalap. Ia mengepalkan tinjunya sambil memukul-mukul tembok
sambil berteriak, "Pendeta bilang Tuhan akan selalu menolong, tetapi
mengapa aku seperti ini?"

Mendengar ada suara ribut-ribut di luar, si pendeta tua pun berjalan
keluar. Ia mengucapkan sesuatu dan menanti tanggapan si pemuda.
Tetapi si pemuda itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh
pendeta tua.

Masih diam di tempatnya, si pemuda bertanya, "Pendeta bilang
apa?" Sambil duduk di sebuah bangku kayu, pendeta itu
mengucapkan sesuatu, tetapi si pemuda masih belum bisa mendengar
apa yang dikatakannya. Akhirnya ia pun mendekati pendeta dan
duduk di sampingnya.

Pendeta menepuk pundaknya dengan lembut sembari berkata,
"Anakku, di dalam kekalapan karena masalah hidup, terkadang kita
tidak bisa mendengar suara Tuhan, seolah-olah Dia tidak peduli
terhadap kita, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Tuhan kadang
berbisik, sehingga kita perlu mendekat kepada-Nya untuk bisa
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mendengarkan suara-Nya." Pemuda itu tertegun mendengar kata-
kata pendeta dan akhirnya ia pun mengerti.

Seperti pemuda di atas, kita pun seringkali kalap dengan
banyaknya kesulitan hidup. Kita berteriak dan protes kepada
Tuhan mengapa Ia membiarkan kita menjalani semuanya
sendirian. Kita menginginkan jawaban berupa jalan keluar secepat
mungkin. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan jawaban itu, kita
berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar atau Ia sedang
menghukum kita. Tahukah kita bahwa seringkali Tuhan diam atau
kadang berbicara dengan suara yang sangat lembut bahkan
berbisik. Tujuan-Nya melakukan itu supaya kita dapat mengambil
waktu untuk datang dan mendekat kepada-Nya, berdiam di dalam
hadirat-Nya. Di saat seperti itulah kita dapat mendengarkan suara-
Nya dengan jelas. Karena Dia hanya sejauh doa. Dia begitu dekat
dengan kita namun kita yang kurang peka akan segala kehadiran-
Nya.

Apakah saat ini kita sedang berteriak-teriak kepada Tuhan atau
bahkan marah karena seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan
seruan kita? Kita sadar bahwa sungut-sungut dan kekalutan tidak
akan mendatangkan jalan penyelesaian. Hanya satu yang perlu kita
lakukan, yaitu datanglah kepada Tuhan, sebagaimana Musa
berseru pada Tuhan untuk mendengarkan bimbingan-Nya.
Tinggalkan sejenak kesibukan dan masalah-masalah yang
membuat kita merasa lelah. Tuhan rindu berbicara kepada kita. Di
dalam hadirat-Nya kita akan mendapatkan jawaban serta damai
sejahtera yang melimpah. Dia tidak jauh dari kita, Dia hanya
sejauh doa.

Penulis syair lagu KJ 406 “Ya Tuhan, bimbing aku”, yang judul
aslinya "So nimm denn meine hände” (dalam bahasa inggris “Take
Thou My Hand”) adalah Julie von Hausmann seorang yang sangat
pandai dan tekun, tetapi sejak kecil mengalami sakit migraine dan
insomnia. Di masa muda dia berencana menikah dengan seorang
misionaris yang diutus ke Afrika Timur. Tetapi rencana pernikahan
Julie gagal karena ia mendapat kabar bahwa pemuda tersebut
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meninggal dunia karena sakit demam tropis. Dapat dibayangkan
betapa dia begitu patah hati. Selanjutnya ia bekerja menjadi pengasuh
selama 14 tahun. Pada masa-masa itu dia menulis puisi-puisi dan
salah satunya adalah ini. Ketika Julie Hausmann pindah ke St.
Petersburg, Rusia, di mana kakak tertua adalah direktur sekolah di
Gereja St. Anne, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja
untuk orang miskin. Pada malam hari ia terus menulis puisi-puisi.
Ternyata puisi ini diperhatikan oleh Pastor Gustav Knak dan
dipublikasikan dengan membuatnya menjadi lagu. Akhirnya Julie
Hausmann dan Pastor Gustav Knak mempublikasikan karya mereka
sampai volume ke-3. Sedangkan volume ke-4 dipublikasikan bersama
putra Pastor Gustav. Karyanya sungguh menjadi berkat bagi banyak
orang.

Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah saat ini kita
merasa jauh dari Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita? Jika
hal ini terjadi dalam hidup kita, mari kita datang dan berlutut
dihadapan-Nya memohon bimbingan-Nya. Karena Dia hanya sejauh
doa.

6. NYANYIAN UMAT

♫ DIA HANYA SEJAUH DOA

Bila kau rasa gelisa dihatimu
Bila kalang kabut tak menentu hidupmu
Ingat masih ada seorang penolong bagimu
Yesus tak pernah jauh darimu

Bila cobaan mengodai hatimu
Bila sengsara menimpa keadaanmu
Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu
Dia selalu pedulikan kamu

Refrain: Berseru memanggil nama-Nya
Berdoa Dia kan segra menghampiri dirimu
Percaya Dia tak jauh darimu
Dia hanya sejauh doa



18 Liturgi Doa Menjelang Pentakosta GKI Kota Wisata

7. DOA SYAFAAT
Pokok Doa Syafaat:
1. Berdoa untuk setiap keluarga Kristen agar diberkati dalam

menjalani bahtera rumah tangga dan semakin diperteguh
dalam ikatan suami isteri

2. Berdoa untuk anak-anak, orang tua, kakek nenek atau
saudara- saudara

3. Berdoa untuk anggota keluarga yang sedang mengalami
pergumulan sehingga dapat dikuatkan bahwa Tuhan begitu

dekat dan senantiasa mau menolong

8. NYANYIAN UMAT
♫ ”DOA MENGUBAH SEGALA SESUATU”

Saat keadaan sekelilingku, ada di luar kemampuanku,
ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu.

Saat kenyataan di depanku, mengecewakan perasaanku,
ku menutup mata memandang-Mu,
sebab doa mengubah segala sesuatu.

Doa orang benar bila didoakan, dengan yakin, besar kuasanya,
dan tiap doa yang lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan.

seperti mata air di tangan-Mu, mengalir ke manapun Kau mau,
tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu.

9. DOA PENUTUP
(Umat bergandengan tangan, diakhir doa menyanyikan “Bapa
T’rima Kasih”)

BAPA T’RIMA KASIH

Bapa T’rima kasih
Bapa T’rima kasih

Bapa di dalam surga
Ku bert’rima kasih. Amin.
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TATA IBADAH DOA MENJELANG PENTAKOSTA
“TRUST AND OBEY”

8 MEI 2016

1. SAAT TEDUH

2. NYANYIAN PEMBUKAAN

♫ NKB 1: 1 - 3 “HAI KRISTEN, NYANYILAH”
Judul asli: Come, Christians, Join to Sing

Syair: Christian Henry Bateman
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI 1990

Lagu: Tradisional Spanyol

1. Hai Kristen, nyanyilah – Haleluya! Amin!
Rajamu pujilah – Haleluya! Amin!
Padukan suaramu di dapan Tuhanmu,
nyanyikanlah merdu – Haleluya! Amin!

2. Hatimu angkatlah – Haleluya! Amin!
Mari bersoraklah – Haleluya! Amin!
Tuhan Sahabatmu tinggal bersamamu,
kasih-Nya pun teguh – Haleluya! Amin!

3. Sanjung Mukhalismu – Haleluya! Amin!
Walau bah menyerbu – Haleluya! Amin!
Di sorga yang baka kita menyembahNya,
bernyanyi s’lamanya – Haleluya! Amin!

3. DOA PEMBUKAAN

4. NYANYIAN UMAT
♫ NKB 207: 1, 3 “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”

Syair: True-Hearted, Whole-Hearted; Frances Ridley Havergal,
Terjemahan: E. L. Pohan,

Lagu: George C. Stebbins

1. Taat, setia, bertekad yang bulat,
itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat,
kami ‘kan angkat perang bagimu.
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Refrein: Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Kristuslah Raja serta Penebus!

3. Taat, setia, ya Raja abadi,
pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami,
buat di sana takhta-Mu kudus.
Refrein.....

5. PEMBACAAN ALKITAB DAN RENUNGAN
 DOA PERSIAPAN
 PEMBACAAN ALKITAB: Matius 7: 24-29
 RENUNGAN

TRUST AND OBEY

Ada seorang pemain akrobat yang sangat ahli melakukan segala
aksi akrobat yang sangat berbahaya. Setiap penampilannya selalu
membangkitkan decak kagum dari para penonton. Ia selalu mampu
melakukan atraksi dengan mulus tanpa kesalahan. Suatu ketika
pemain akrobat ini akan mencoba atraksi yang baru dan berbahaya
yaitu berjalan di seutas tali yang merentang di antara dua buah
tebing yang sangat tinggi. Sebelum ia melakukannya, ia bertanya
kepada para penonton: “Apakah saudara percaya bahwa saya bisa
melakukan atraksi ini?” Penonton menjawabnya: “kami percaya”.
Lalu pemain akrobat itu memulai aksinya. Ia meniti tali itu
selangkah demi selangkah dan akhirnya selamat sampai di
seberang. Kemudian pemain akrobat ini bertanya lagi kepada
penontonnya:”Saudara percaya dengan kemampuan saya?”
Penonton berseru: “tentu kami percaya, kami sudah melihatnya”.
Lalu ia bertanya: “siapakah di antara saudara yang bersedia dengan
saya meniti tali tersebut, saya akan mengendong saudara dan kita
akan meniti bersama”. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari
penonton dan tidak ada seorang pun menerima tawarannya.
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Ilustrasi tadi sesungguhnya seringkali menggambarkan sikap kita
ketika kita dengan begitu yakin berseru bahwa kita percaya
kepada-Nya. Kita sering mengakui bahwa Allah adalah pihak
yang berkuasa atas langit dan bumi. Di dalam kuasa-Nya, Ia dapat
melakukan segala sesuatu sebab tidak ada yang mustahil bagi
Allah. Tetapi tiba saatnya ketika harus menyerahkan diri
seutuhnya kepada-Nya, membiarkan diri kita digendong oleh-Nya
meniti perjalanan hidup yang curam, kita mulai menjadi ragu.
Kita mengatakan percaya dan yakin kuasa-Nya tetapi kita ragu
untuk taat melakukan perintah-Nya.

Dalam bacaan kita Matius 7: 24-29, Yesus menceritakan sebuah
kisah tentang pembangun rumah yang bijak dan bodoh untuk
menekankan arti penting ketaatan akan firman-Nya (Matius 7:24-
27). Dia berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini
dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang
mendirikan rumahnya di atas batu" (ayat 24). Karena itulah
Tuhan Yesus menegaskan kepada para pendengar-Nya, bahwa
barang siapa yang mendengar perkataan-Nya diumpamakan
dengan seorang yang bijak (ay 24). Tetapi bukan saja menjadi
pendengar melainkan harus juga menurutinya. Ini berarti orang
tersebut menyambut Tuhan Yesus dan menjadikan-Nya sebagai
batu alas/dasar kehidupannya sehingga dalam hidupnya akan
beroleh damai dan sentosa.

Perumpamaan-perumpamaan tersebut menghadapkan
perbandingan-perbandingan antara yang pandai/bijak dengan
yang bodoh. Orang yang bijak itu diumpamakan sebagai yang
mendirikan rumah di atas batu dan ketika turun hujan dan air bah
melanda serta angin topan menerpa rumah itu tidak roboh karena
beralaskan pada batu (ay 24-25). Demikian pula di kehidupan ini,
sering kali kita diserang dengan sangat ganas oleh kuasa
kegelapan yang diibaratkan sebagai air bah dan angin topan,
hidup kita hendak ditangkap oleh kuasa kegelapan dengan
berbagai jebakan-jebakannya yang menuju kepada kebinasaan.
Namun berbahagialah kita karena iman kita beralaskan Batu
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Zaman yang Kekal yakni Tuhan Yesus, karena itu kita tidak akan
gentar dan takut terhadap segala bahaya yang diterbitkan oleh
kuasa kegelapan.

Sebaliknya dikemukakan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang
bodoh, yakni yang hanya mendengar perkataan-perkataan-Nya
tetapi tidak menuruti-Nya. Orang ini diumpamakan oleh Tuhan
Yesus sebagai yang rumahnya dialaskan di atas pasir saja dan
ketika hujan lebat, banjir dan angin topan melanda maka robohlah
rumah tersebut. Ini berarti jikalau hidup kita didasarkan pada
keduniawian (kekayaan dan kesenangan dunia) semata maka ketika
segala bahaya yang diterbitkan oleh kuasa kegelapan menerpa kita
maka kita pun ikut terseret kedalam kebinasaan.

Oleh karena itu baiklah kita menjadi orang yang bijak yang
menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar kehidupan kita orang
Kristen dengan sikap iman kita. Karena iman adalah sikap
mengakui serta tunduk kepada kemahakuasaan Allah sekaligus
mengandung unsur penyerahan diri secara penuh dan kemauan
untuk mentaati apa yang menjadi tuntutan dari penyerahan diri
tersebut. Beriman adalah sikap mengakui, tunduk, berserah dan taat
kepada Sang Khalik.

Pada hakekatnya iman, suatu tindakan yang melibatkan seluruh
kepribadian manusia secara utuh. Mari kita beriman kepada-Nya
dengan menunjukkan ketotalitasan diri kita, mempercayai
digendong oleh-Nya dalam kuasa Allah dengan ketaatan
melakukan kehendak-Nya.

Ketaatan kepada Kristus tidak menghapuskan badai kehidupan,
tetapi hal ini menentukan apakah kita akan bertahan atau jatuh
ketika badai datang menerjang. Badai kehidupan mengungkapkan
kekuatan iman kita. Selamat berproses dalam iman.. Tuhan
menolong. Amin.
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6. NYANYIAN UMAT
♫ KJ 370: 1 & 2 “KU MAU BERJALAN DENGAN JURUSELAMATKU”

Syair: Down in the Valley with My Saviour I Would Go,
William Orcutt Crushing, 1823 – 1902,

Terjemahan: Yamuger, 1984, berdasarkan Mazmur 23,
Lagu: Robert Lowry

1. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku
di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya, kemana juga aku mau mengikut-Nya
sampai aku tiba di neg’ri baka.

Refrein: Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus:
‘ku tetap mendengar dan mengikut-Nya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya!

2. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku
di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila ‘ku dibimbing tangan Tuhanku.
Refrein.....

7. DOA SYAFAAT
Pokok Doa Syafaat:
1. Berdoa untuk jemaat GKI Kota Wisata agar semakin

bertumbuh, berbuah di dalam iman
2. Berdoa untuk para karyawan di GKI Kota Wisata
3. Berdoa untuk gereja-gereja agar di dalam pelayanan dan

persekutuan  yang dilakukan semakin memuliakan nama
Tuhan

8. NYANYIAN UMAT
♫ ”DOA MENGUBAH SEGALA SESUATU”

Saat keadaan sekelilingku,
ada di luar kemampuanku,
ku berdiam diri mencari-Mu,
doa mengubah segala sesuatu.
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Saat kenyataan di depanku,
mengecewakan perasaanku,
ku menutup mata memandang-Mu,
sebab doa mengubah segala sesuatu.

Doa orang benar bila didoakan,
dengan yakin, besar kuasanya,
dan tiap doa yang lahir dari iman,
berkuasa menyelamatkan.

seperti mata air di tangan-Mu,
mengalir ke manapun Kau mau,
tiada yang mustahil di mata-Mu,
doa mengubah segala sesuatu.

9. DOA PENUTUP
(Umat bergandengan tangan, diakhir doa menyanyikan “Bapa
T’rima Kasih”)

BAPA T’RIMA KASIH

Bapa T’rima kasih
Bapa T’rima kasih

Bapa di dalam surga
Ku bert’rima kasih. Amin.


