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Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,

kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

Galatia 5:22-23



D O A
Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, berbicara atau berkomunikasi

dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anuge-
rahkan kepada kita orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan
hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih
Tuhan.

Mengapa Kita Harus Berdoa?
1. Tuhan menghendaki agar kita berdoa (Ef. 6:18, Luk. 18:1). Doa

bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada kita,
melainkan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan agar kita berdoa.
Jika doa merupakan aturan yang harus dilakukan setiap orang percaya
maka kita berdosa jika kita tidak berdoa. Mengabaikan doa adalah ke-
bodohan besar yang bisa dilakukan orang Kristen. Hal ini bukanlah soal
dosa atau bukan, tapi merupakan kerugian besar karena berkat rohani
yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar.

2. Agar kita semakin mengenal Allah. Kita akan mengenal seseorang
ketika kita berkomunikasi dengannya. Sama halnya dengan doa, sebagai
sarana kita membangun komunikasi dengan Tuhan, kita akan semakin
mengenal Tuhan, semakin bersandar pada-Nya dan semakin bergantung
pada Tuhan. Tentu pengenalan akan Tuhan melibatkan pemahaman akan
kebenaran Alkitab, maka dari itu doa tidak boleh dipisahkan dengan
kebenaran Alkitab. Mengapa? Komunikasi harus berjalan dua arah. Tu-
han berbicara kepada kita melalui Firman-Nya, sementara kita berbicara
kepada Tuhan melalui doa.

3. Karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya
(1Ptr. 5:8, Luk. 22:31-32, Ef. 6:12-13, 18). Sejak kita menjadi Kristen
atau murid Kristus, kita menjadi sasaran atau target utama iblis. Setan
akan melakukan segala macam cara untuk menghancurkan kita tanpa
ampun. Itu sebabnya, Tuhan sangat menginginkan kita berdoa demi ke-
baikan kita, agar kita terhindar dari jerat iblis.

4. Karena adanya kebutuhan (Yak. 4:2). Alasan ini bukanlah yang teru-
tama. Namun demikian, Tuhan memperbolehkan kepada kita untuk
meminta atau memohon sesuatu berkaitan dengan kebutuhan kita dalam
doa. Kita tidak harus malu meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa,
asalkan permintaan kita itu bukan untuk kepuasan kita. Yang harus kita
ingat baik-baik adalah ada tidaknya kebutuhan, kita harus berdoa.
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5. Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan
kita pada kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh,
hati kita sedang mengharapkan belas kasih Allah. Doa yang sejati hanya
mungkin dipanjatkan oleh setiap orang yang mengakui ketidakmampuan
dirinya dan kesanggupan Allah dalam memberkatinya.

Doa Siapa yang Didengar Tuhan?
1. Tuhan mendengar doa orang benar (Yak. 5:16, Mzm. 34:16,18, Ams.

15:29). Banyak orang salah mengerti ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan
bahwa kita harus menjadi benar dulu dalam perbuatan atau kelakuan kita
baru Tuhan mendengar doa kita. Orang benar dalam ayat ini menunjuk
pada identitas seseorang di dalam Kristus. Ketika orang berdoa meneri-
ma Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka secara otomatis
Allah membenarkan orang tersebut. Orang itu terhitung benar karena
imannya di dalam Yesus. Jadi, secara posisi atau kedudukan, orang ber-
dosa yang bertobat adalah orang benar atau orang kudus. Bila yang di-
maksudkan Tuhan bahwa orang benar itu adalah orang yang berhasil
hidup benar, maka doa-doa kita kemungkinan besar sulit dijawab karena
untuk menjadi benar dalam karakter sungguh-sungguh sulit dan hal terse-
but terjadi melalui proses.

2. Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman Allah (Yoh.
15:7). Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Ketidaktaatan adalah
sikap pemberontakan yang dibenci Tuhan. Tuhan mendengar doa orang
yang bersedia taat pada kebenaran Alkitab, dengan kata lain ketidaktaa-
tan adalah penghalang doa dijawab. Tidak ada gunanya kita memanjat-
kan doa apabila kita tidak patuh pada firman-Nya. Seorang teolog berka-
ta, “Bagi Tuhan satu ketaatan lebih berharga dibandingkan dengan satu
ton doa.” Kedengarannya berlebihan, tetapi ada benarnya. Bukan pula
berarti ketika kita gagal menaati Firman Tuhan, kita tidak ada gunanya
berdoa. Kita harus terus berdoa, sambil belajar taat pada firman-Nya.

Cara berdoa
Matius 6:5-15 mengajarkan cara berdoa yang benar bagi kita. Tuhan

kita hanya menghendaki doa yang dimulai dan diakhiri dengan kerendahan
hati (ay.5). Dia mengundang kita untuk masuk ke dalam percakapan yang
akrab dengan-Nya yang berjanji untuk mendengarkan (ay.6). Allah tidak
pernah mengharuskan kita menggunakan kata-kata dan frasa yang bertele-
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tele atau yang dihafalkan (ay.7). Dia meyakinkan kita bahwa doa adalah anu-
gerah, suatu kesempatan untuk memuji keagungan-Nya (ay.9-10), untuk
menunjukkan kepercayaan kita atas pemeliharaan-Nya (ay.11), dan untuk
menegaskan jaminan pengampunan dan tuntunan yang diberikan-Nya kepada
kita (ay.12-13).

Allah meyakinkan kita bahwa Dia mendengar dan memerhatikan setiap
doa, baik yang terucap maupun tidak, demikian juga jeritan hati yang menjel-
ma melalui tetesan air mata. Saat kita percaya kepada Allah dan kasih-Nya
yang sempurna bagi kita, kita diyakinkan bahwa berdoa dengan kerendahan
hati dalam sikap yang berserah dan bergantung kepada-Nya selalu merupa-
kan cara berdoa yang benar.

Matius 6 merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit—membahas
inti salah satu persoalan terpenting dalam kehidupan Kristen, yaitu motivasi.
Dalam pengajaran-Nya, Yesus terus membahas tentang "alasan" di balik per-
buatan kita, sebab dalam banyak hal, alasan kita melakukan sesuatu sering
lebih penting daripada perbuatan itu sendiri. Di dunia yang mengutamakan
tindakan yang tampak, Kristus mengutamakan motivasi; fokus Yesus itu
mendorong kita untuk memprioritaskan motivasi juga. Apakah kita
melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain atau untuk menyenangkan Tuhan
kita?

Mengapa Kita Berdoa Bersama
Doa bersama merupakan bagian penting dari hidup bergereja, sama hal-

nya dengan beribadah, doktrin yang benar, perjamuan kudus dan persekutu-
an. Gereja mula-mula berkumpul secara rutin untuk bertekun dalam pengaja-
ran rasul-rasul, memecahkan roti dan berdoa bersama (Kis. 2:42), dimulai
sejak setelah Yesus bangkit (Kis. 1:14) dan berlanjut terus hingga hari ini.

Ketika kita berdoa bersama dengan orang-orang percaya lainnya,
pengaruhnya sangatlah positif. Doa bersama membangun dan menyatukan
kita dalam iman yang satu. Roh Kudus yang sama, yang berdiam dalam se-
tiap orang percaya, menyebabkan hati kita bersukacita saat kita mendengar
pujian kepada Allah dan Juruselamat; merajut dan menyatukan kita dalam
ikatan yang unik yang tidak ditemukan di tempat lain.

Bagi mereka yang kesepian dan bergumul dengan beban kehidupan,
mendengarkan orang mengangkat mereka ke tahta anugerah memberi sema-
ngat yang besar. Mendoakan mereka juga membangun kasih dan perhatian
terhadap orang lain. Doa bersama juga mengajar orang-orang yang baru
percaya bagaimana berdoa dan membawa mereka kepada persekutuan yang
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intim dalam tubuh Kristus.
Pada saat bersamaan, doa bersama hanyalah merupakan refleksi dari

hati orang-orang yang ambil bagian. Dengan rendah hati, kita datang kepada
Allah (Yak. 4:10), dalam kebenaran (Mzm. 145:18), dan ketaatan (1Yoh.
3:21-22), dengan ucapan syukur (Fil. 4:6) dan keyakinan (Ibr. 4:16).

Doa Prapentakosta adalah rangkaian doa menjelang Pentakosta yang
dirayakan setiap tahunnya. Rangkaian doa ini kita laksanakan mengingat pe-
san Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya saat kenaikan-Nya ke sorga yaitu
bahwa mereka diminta untuk bertekun dalam doa menantikan turunnya Roh
Kudus (yang dicurahkan pada saat Pentakosta) bdk. Luk. 24:49 dan Kis. 1:
12-14; 2: 1-2.

Dalam Doa Prapentakosta 2020, mengingat pelaksanaan PSBB oleh
Pemerintah, maka rangkaian dilaksanakan dengan menggunakan metode
online dengan fasilitas group meeting (aplikasi Zoom). Umat diajak untuk
aktif berpartisipasi dalam rangkaian doa ini dengan memerhatikan jadwal
dan standard pelaksanaannya sehingga dengan metode yang baru untuk kita
bersama ini terlaksana dengan baik. Soli Deo Gloria.

@PanitiaPentakosta 2020
GKI Kota Wisata



Tanggal Pelayan Firman Tema

22 Mei Pdt. David Roestandi Kasih, Sukacita

23 Mei Pnt. Hendrikus Arif Damai Sejahtera

25 Mei Pnt. Utyani Kesabaran

26 Mei Pnt. Rivelino Ekaputra
Hasugian

Kemurahan,
Kebaikan

27 Mei Pnt. Nina Martha
Mahdalena Kesetiaaan

28 Mei Pnt. Pestaman Siagian Kelemahlembutan

29 Mei Pdt. Gordon S.
Hutabarat Penguasaan Diri

Kombas

Lewi 2

Kowis 1 & 2

Kowis 3

Kowis 4

Ciangsana
Indah

Transyogi

Limus
Narogong
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DOA PRAPENTAKOSTA 2020
Tema : Implementasi Buah Roh (Galatia 5:22-23)
Metode : Online Group Meeting (Zoom)
Host : Panitia Pentakosta 2020 (Kombas Lewi 1)
Tanggal : 22, 23, 25-29 Mei 2020
Pukul : 19.00 WIB

GKI KOTA WISATA



METODE PELAKSANAAN DOA PRAPENTAKOSTA 2020

1. Host Doa Prapentakosta adalah Panitia (Kombas Lewi-1), sehingga di
setiap kesempatan pelaksanaan, panitia dan anggota Lewi-1 akan mengi-
kuti kegiatan ini.

2. Kombas yang mengikuti Doa Prapentakosta seperti tabel di atas, dan pada
saat yang bersamaan, Doa Prapentakosta juga dilaksanakan di lingkungan
Kombas masing-masing yang akan dipimpin oleh Penatua Pembina Kom-
bas dan pengurus Kombas.

3. Liturgi Doa Prapentakosta untuk setiap hari telah disiapkan dalam bentuk
booklet yang akan di share pada tanggal 17 Mei 2020.

4. Panitia dan semua Kombas akan menggunakan aplikasi Zoom milik gere-
ja yang akan di breakout menjadi 8 ruangan. Setiap peserta yang me-
masuki aplikasi mohon menyebutkan nama dan asal Kombas sehingga
akan dimasukkan (di-assign) ke ruangan yang sesuai.

5. Untuk pelaksanaan di Kombas, pengurus Kombas menunjuk petugas
yang dibutuhkan untuk setiap hari, yakni: Host Acara, Pelayan Firman,
Pemandu Nyanyian Jemaat dan Pemusik.

6. Petunjuk menggunakan aplikasi Zoom di saat mengikuti Doa Pra-
pentakosta:
a. Bergabung ke acara Doa Prapentakosta melalui link yang di-share 1

hari sebelumnya.
b. Bergabunglah 10 menit sebelum acara dimulai, agar bisa diverifikasi

oleh host, sehingga kegiatan tidak dimasuki oleh pihak-pihak yang
tidak diinginkan.

c. Bergabunglah dengan nama atau singkatan yang diketahui oleh Host
(misal: Ika Kowis4), hindari menggunakan inisial berupa kode-kode
angka dan/atau huruf yang sulit dikenal (misal: Yy7b8Mk20).

d. Di saat awal bergabung usahakan dengan mode video, sehingga bisa
saling mengenal. Di saat mengikuti doa, dapat menggunakan mode
audio untuk menghemat kuota internet.

e. Di saat menyanyikan lagu, pindahkan mode audio ke mute, cukup
PNJ dan Pemusik yang menyanyikan lagu di aplikasi. Peserta
menyanyi secara pribadi mengikuti PNJ/Pemusik. Hal ini untuk
menghindari suara-suara yang tidak perlu karena adanya delay.

f. Di saat diberikan kesempatan untuk renungan atau menyampaikan
doa, kembalikan mode audio ke unmute.

g. Kesadaran dan kedisplinan kita dalam mengikuti petunjuk-petunjuk di
atas akan mendukung suasana persekutuan yang saling membangun.
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KASIH, SUKACITA
Love, Joy



Doa Prapentakosta 2020
Hari ke-1  |  22 Mei 2020
Tema : Kasih, Sukacita
Pelayan Firman : Pdt. David Roestandi
Kombas Peserta : Kombas Lewi 2
Pukul : 19.00 WIB
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TATA IBADAH
1. Pembukaan oleh Host
2. Nyanyian Pembuka: NKB 1:1-2 “Hai Kristen Nyanyilah”

Judul asli: Come, Christians, Join to Sing; Syair:
Christian Henry Bateman; Terjemahan: Tim Nyanyian GKI 1990
Lagu: Tradisional Spanyol

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

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

3. Doa Pembukaan
4. Nyanyian Persiapan: NKB 10:1-2 “Dari Kungkungan Malam Gelap”

Syair: Out of My Bondage, Sorrow and Night / Jesus, I Come; William T. Sleeper;
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI 1990
Lagu: George C. Stebbins

Dari kungkungan malam gelap, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap; Yesus, ‘ku datanglah.
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk dalam kasih ajaib.
Dan kurindukan dosaku raib, Yesus, ‘ku datanglah.

Dari hidupku yang bercela, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam t’rang mulia, Yesus, ‘ku datanglah.
Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh
dan ‘ku tinggalkan susah, keluh, Yesus, ‘ku datanglah.



8

6.    Pembacaan Firman
7.    Renungan
8. Doa Syafaat

Pokok Doa:
Syukur untuk anugerah keselamatan, untuk pemeliharaan Tuhan dan

untuk hidup berjemaat di GKI Kota Wisata.
Umat semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya.
Kasih dan sukacita dalam rumah tangga.
Pendidikan, pergaulan dan semangat belajar anak-anak.
Pemuda(i) tetap teguh dalam kebenaran dan bijaksana dalam membu-

at pilihan.
 Ibu-ibu yang sedang mengandung dan yang merindukan keturunan,

bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Penanganan COVID-19 dan dampak-dampaknya.

9.    Nyanyian Penutup: PKJ 177:1-3 “Aku Tuhan Semesta”
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, 1981

Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?

Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Ref.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah? Ref.

10.   Doa Penutup, diakhiri lagu: Bapa T’rimakasih
11.   Kata Penutup oleh Host



DAMAI SEJAHTERA
Peace



Doa Prapentakosta 2020
Hari ke-2  |  23 Mei 2020
Tema : Damai Sejahtera
Pelayan Firman : Pnt. Hendrikus Arif
Kombas Peserta : Kombas Kowis 1 dan Kowis 2
Pukul : 19.00 WIB
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TATA IBADAH
1. Pembukaan oleh Host
2. Nyanyian Pembuka:

KJ 370:1-2 “'Ku Mau Berjalan dengan Jurus'lamatku”
Syair: Down in the Valley with My Saviour I Would Go, William Orcutt Cushing 1823-1902,
terj. Yamuger 1984, berdasarkan Mazmur 23
Lagu: Robert Lowry

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya, ke mana juga aku mau mengikut-Nya.
Sampai aku tiba di neg'ri baka.

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

'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. Ref.

3. Doa Pembukaan
4. Nyanyian Persiapan: KJ 454:1-2 “Indahnya Saat yang Teduh”

Syair: Sweet Hour of Prayer, William Walfors 1842,
terj. Yamuger 1982
Lagu: William Batchelder Bradbury 1859

Indahnya saat teduh menghadap takhta Bapaku:
kunaikkan doa pada-Nya, sehingga hatiku lega.
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar;
'ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.
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Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh.
Betapa rindu hatiku kepada saat doaku.
Bersama orang yang kudus kucari wajah Penebus;
Dengan gembira dan teguh kunanti saat yang teduh.

6.    Pembacaan Firman
7.    Renungan
8. Doa Syafaat

Pokok Doa:
Umat terus memaknai pengutusan Tuhan di dalam hidup.
Umat semakin menghayati peran Penghibur di dalam hidup.
Umat membawa damai sejahtera di kesehariannya.
Pendeta, Penatua dan Aktivis GKI Kota Wisata.
Pelayanan Bidang Kesaksian Pelayanan dan Diakonia.
Dunia: korban tindak kekerasan dan penindasan, yang hidup dalam

kemiskinan dan kelaparan.
Penanganan COVID-19 dan dampak-dampaknya.

9.    Nyanyian Penutup: PKJ 177:1-3 “Aku Tuhan Semesta”
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, 1981

Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?

Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Ref.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah? Ref.

10.   Doa Penutup, diakhiri lagu: Bapa T’rimakasih
11.   Kata Penutup oleh Host



KESABARAN
Patience



Doa Prapentakosta 2020
Hari ke-3  |  25 Mei 2020
Tema : Kesabaran
Pelayan Firman : Pnt. Utyani
Kombas Peserta : Kombas Kowis 3
Pukul : 19.00 WIB
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TATA IBADAH
1. Pembukaan oleh Host
2. Nyanyian Pembuka:

KJ 453:1-2 “Yesus Kawan yang Sejati ”
Syair: What a Friend We Have in Jesus, Joseph Medlicott Scriven 1855,
terj. Yamuger 1975
Lagu: Charles Crozat Converse 1868

Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Tiap hal boleh dibawa dalam doa pada-Nya.
O, betapa kita susah dan percuma berlelah,
Bila kurang pasrah diri dalam doa pada-Nya.

Jika oleh pencobaan kacau-balau hidupmu,
jangan kau berputus asa; pada Tuhan berseru!
Yesus Kawan yang setia, tidak ada taranya.
Ia tahu kelemahanmu; naikkan doa pada-Nya!

3. Doa Pembukaan
4. Nyanyian Persiapan: KJ 26:1, 4 “Mampirlah Dengar Doaku”

Syair: Pass Me Not, O Gentle Saviour, Fanny J. Crosby, 1868
Terjemahan: E. L. Pohan, 1975; Lagu: William Howard Doane, 1870

Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa banding-Mu? Ref.
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6.    Pembacaan Firman
7.    Renungan
8. Doa Syafaat

Pokok Doa:
Umat terus memaknai ketabahan dan kesabaran Tuhan Yesus.
Umat menghayati makna kesabaran dan melaksanakannya.
Umat dari semua kategori (anak, remaja, pemuda, dewasa, senior)

tetap setia beribadah meskipun secara online.
Pertumbuhan Rohani umat untuk memiliki kerinduan dalam membaca

Firman Tuhan, berdoa dan melayani
Umat yang undur dalam pelayanan.
Pelayanan Bidang Persekutuan: Kebaktian-kebaktian, Persekutuan

Kombas, Perlawatan, Persekutuan Doa Pagi.
Pemerintah RI  Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan aparat

pemerintahan dari pusat sampai dengan pelosok daerah.
Penanganan COVID-19 dan dampak-dampaknya.

9.   Nyanyian Penutup: PKJ 177:1-3 “Aku Tuhan Semesta”
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, 1981

Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?

Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Ref.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah? Ref.

10. Doa Penutup, diakhiri lagu: Bapa T’rimakasih
11. Kata Penutup oleh Host



KEMURAHAN,
KEBAIKAN

Kindness, Goodness



Doa Prapentakosta 2020
Hari ke-4  |  26 Mei 2020
Tema : Kebaikan
Pelayan Firman : Pnt. Rivelino Ekaputra Hasugian
Kombas Peserta : Kombas Kowis 4
Pukul : 19.00 WIB

13

TATA IBADAH
1. Pembukaan oleh Host
2. Nyanyian Pembuka: KJ 341:1-2 “Kuasa-Mu dan Nama-Mulah”

Syair: Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, Samuel Preiswerk 1869 (bait 1 - 2)/
Filician von Zaremba (1794-1874) (bait 3), terj. E.L. Pohan Shn. 1966
Johann Michael Haydn (1737-1806)

Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar
dan kar'na itu, ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar berbuahlah.
Tuaian pun besar.

Teladan sudah Kauberi demi derita-Mu
dan melalui salib-Mu Kaut'rima kuasa-Mu!
Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih,
melintas kubur yang gelap, agar kelak 'kan menetap bersama-Mu
di Firdaus gemerlap.

3. Doa Pembukaan
4. Nyanyian Persiapan: KJ 460:1, 3 “Jika Jiwaku Berdoa”

Syair: Leer mij, Heer, als in gabeden, P.I. Moeton,
terj. I.S. Kijne (1899-1970) dengan perubahan © S.G.L. Lagu: Anni F. Harrison

Jika jiwaku berdoa kepada-Mu, Tuhanku,
ajar aku t'rima saja pemberian tangan-Mu
dan mengaku, s'perti Yesus di depan sengsara-Nya:
Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah.

Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu.
Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku.
'Ku mengaku, s'perti Yesus di depan sengsara-Nya:
Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah.
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6.    Pembacaan Firman
7.    Renungan
8. Doa Syafaat

Pokok Doa:
Umat percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kebenaran itu ada.
Umat menaruh kepercayaan pada perkataan Allah.
Gereja: Pertumbuhan umat GKI Kota Wisata baik secara kualitas dan

kuantitas
Umat yang sedang sakit/proses penyembuhan.
Pelayanan Bidang Pembinaan: Perpustakaan, Pemahaman Alkitab,

Katekisasi, peserta katekisasi.
Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI, Badan Pekerja Majelis

Sinode Wilayah (BPMSW) GKI SW Jabar, Badan Pekerja Majelis
Klasis (BPMK) Jakarta Timur.
Penanganan COVID-19 dan dampak-dampaknya.

9.   Nyanyian Penutup: PKJ 177:1-3 “Aku Tuhan Semesta”
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, 1981

Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?

Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Ref.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah? Ref.

10. Doa Penutup, diakhiri lagu: Bapa T’rimakasih
11. Kata Penutup oleh Host



KESETIAAN
Faithfulness



Doa Prapentakosta 2020
Hari ke-5  |  27 Mei 2020
Tema : Kesetiaan
Pelayan Firman : Pnt. Nina Martha Mahdalena
Kombas Peserta : Kombas Ciangsana Indah
Pukul : 19.00 WIB
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TATA IBADAH
1. Pembukaan oleh Host
2. Nyanyian Pembuka: PKJ 2 “Mulia, Mulia NamaNya” (2X)

Syair dan lagu: Majesty, Jack William Hayford, 1934,
Terjemahan: Yamuger, 1998/2003,
(c) Rocksmith Music, 1982

Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
Memb’ri berkat bagi jemaat,
Bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar.

3. Doa Pembukaan
4. Nyanyian Persiapan: PKJ 15 “Kusiapkan Hatiku, Tuhan” (2X)

Syair dan Lagu: Hank Samuel
Disesuaikan oleh: Yamuger, 1999

Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu, saat ini.
Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini.
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu.
Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya
dan s’lama-lamanya tiada berubah.
Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku,
Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
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6.    Pembacaan Firman
7.    Renungan
8. Doa Syafaat

Pokok Doa:
Umat mau dan bersedia menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan

Yesus melalui kehidupan
Tanggung jawab mengenalkan kasih Kristus ada di dalam setiap diri

orang percaya
Gereja: Pembinaan-pembinaan yang dilakukan pada semua kategori

(anak, remaja, pemuda, dewasa, senior) untuk meningkatkan kualitas
jemaat dan juga aktivis
Misi: Para Misionaris di Indonesia, badan-badan misi, hamba-hamba

Tuhan yang melayani di daerah-daerah terpencil.
Pemerintah RI: Keamanan negara dan pemulihan ekonomi.
Penanganan COVID-19 dan dampak-dampaknya.

9.   Nyanyian Penutup: PKJ 177:1-3 “Aku Tuhan Semesta”
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, 1981

Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?

Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Ref.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah? Ref.

10. Doa Penutup, diakhiri lagu: Bapa T’rimakasih
11. Kata Penutup oleh Host



KELEMAHLEMBUTAN
Gentleness



Doa Prapentakosta 2020
Hari ke-6  |  28 Mei 2020
Tema : Kelemahlembutan
Pelayan Firman : Pnt. Pestaman Siagian
Kombas Peserta : Kombas Transyogi
Pukul : 19.00 WIB
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TATA IBADAH
1. Pembukaan oleh Host
2. Nyanyian Pembuka: PKJ 13:1-2 “Kita Masuk Rumah-Nya”

Syair dan Lagu: We Have Come Into His House, Bruce Ballinger, 1976,
Terjemahan: Yamuger, 1998,

Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

3. Doa Pembukaan
4. Nyanyian Persiapan: PKJ 37:1-2 “Bila Kurenung Dosaku”

Syair dan lagu: A. K. Saragih

Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,
yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,

Refrein:
Kasih sayang-Mu perlindunganku.
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu.

Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma. Ref.
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6.    Pembacaan Firman
7.    Renungan
8. Doa Syafaat

Pokok Doa:
Umat percaya penuh bahwa apapun dukacita yang dialami di dalam

Tuhan tergantikan sukacita
Umat membuktikan dalam kehidupannya bahwa mengikut Tuhan Ye-

sus selalu ada sukacita
Umat yang sedang mencari pekerjaan dan yang dalam kesuliatan

ekonomi.
Pelayanan Bidang Sarana Penunjang dalam melengkapi dan men-

jalankan sarana dan prasarana gereja.
Gereja: Tata Usaha, pegawai gereja, perparkiran, keamanan gereja.
Misi: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Kota Wisata.
Penanganan COVID-19 dan dampak-dampaknya.

9.   Nyanyian Penutup: PKJ 177:1-3 “Aku Tuhan Semesta”
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, 1981

Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?

Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Ref.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah? Ref.

10. Doa Penutup, diakhiri lagu: Bapa T’rimakasih
11. Kata Penutup oleh Host



PENGUASAAN DIRI
Self Control



Doa Prapentakosta 2020
Hari ke-7  |  29 Mei 2020
Tema : Penguasaan Diri
Pelayan Firman : Pdt. Gordon S. Hutabarat
Kombas Peserta : Kombas Limus Narogong
Pukul : 19.00 WIB
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TATA IBADAH
1. Pembukaan oleh Host
2. Nyanyian Pembuka: PKJ 241:1, 3 “Tak ‘Ku Tahu ‘Kan Hari Esok”

Syair dan lagu: I Know Who Holds Tomorrow, Ira F. Stanphill (1914 – … ),
Terjemahan: K. P. Nugroho (1928 – 1994),(c) Singspiration, Inc.

Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok, namun langkahku tegap
Bukan surya kuharapkan, kar’na surya ‘kan lenyap.
O tiada ‘ku gelisah, akan masa menjelang;
‘ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.

Refrein:
Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang.
Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang.

Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok, mungkin langit ‘kan gelap.
Tapi Dia yang berkasihan, melindungi ‘ku tetap.
Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu,
dipimpin-Nya ‘ku bertahan sampai akhir langkahku. Ref.

3. Doa Pembukaan
4. Nyanyian Persiapan: PKJ 15 “Kusiapkan Hatiku, Tuhan” (2X)

Syair dan Lagu: Hank Samuel
Disesuaikan oleh: Yamuger, 1999

Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu, saat ini.
Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini.
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu.
Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya
dan s’lama-lamanya tiada berubah.
Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku,
Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
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6.    Pembacaan Firman
7.    Renungan
8. Doa Syafaat

Pokok Doa:
Umat siap menerima setiap kehendak Tuhan Yesus didalam hidup
Umat percaya penuh bahwa kehendak Tuhan selalu mendatangkan

damai sejahtera
Umat yang merindukan teman hidup, sedang kuliah bekerja dan hidup

jauh dari keluarga.
Misi: Sekolah-sekolah Kristen agar memiliki visi dan cita-cita yang

luhur, doakan juga para siswa dan guru-gurunya, khususnya untuk
BPK Penabur di Kota Wisata.
Pemerintah RI: Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Dunia: mereka yang belum mengenal Kristus
Penanganan COVID-19 dan dampak-dampaknya.

9.   Nyanyian Penutup: PKJ 177:1-3 “Aku Tuhan Semesta”
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, 1981

Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?

Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Ref.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah? Ref.

10. Doa Penutup, diakhiri lagu: Bapa T’rimakasih
11. Kata Penutup oleh Host
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