
Liturgi Doa Puasa KKR Nias 14 Februari 2020 

 

 

1. Doa Pengakuan Dosa (minta Tuhan mengampuni setiap dosa yang kita sadari & tidak sadari, minta Tuhan 

melayakkan, berkenan hadir dalam doa & puasa kita hari ini) 

 

 

2. Pujian KRI no. 3 (bait 1-4) 

TERPUJILAH NAMA YESUS 

 

Terpujilah nama Yesus, sujud malaikat-Nya, 

malaikat-Nya semua, sembahkan mahkota mulia. 

 

Reff: 

B’ri hor...mat, hormat, hormat! 

B’rilah hormat kepada-Nya. 

 

S’gala bangsa di atas bumi, sujud dan berbakti, 

berbakti pada-Nya, berlutut dan muliakan Dia. 

 

Hormat mulia kuasa hikmat, bagi domba Allah 

yang menebus kita, terpujilah Penebus kita. 

 

Bersama umat-Nya yang kudus, kita pun bersujud, 

bersujud pada-Nya, terpujilah Penebus kita. 

  

 

3. Doa Penyembahan 

Terpujilah TUHAN, karena Ia telah mendengar 

suara permohonanku. 

Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; 

kepada-Nya hatiku percaya. 

Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, 

dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. 

Tuhan adalah kekuatan umat-Nya 

dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi-Nya 

Selamatkanlah kiranya umat-Mu  

dan berkatilah milik-Mu sendiri,  

gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. 

(Mazmur 28:6-9) 

 

 

 

 

 



4. Pujian KRI no. 161 (bait 1-3) 

DATANG BERSYUKURLAH 

 

Sekarang bersyukur, kepada Tuhan kita. 

Sempurna dan besar s’gala pekerjaan-Nya. 

Memberkati kita dengan kasih limpah 

Sekarang dan terus, selama-lamanya. 

 

Kiranya kasihNya, besertaku s’lamanya 

Damai sukacita, hatiku disegarkan 

Dengan anu’rahnya aku dijagaNya 

Dalam dunia ini takutku lenyaplah. 

 

Puji, bersyukurlah, kepada Bapa Put’ra 

Dan pada Roh Kudus yang bertakhta di surga 

Tritunggal yang Esa, disembah umatNya 

Dulu, kini, kelak, kekal selamanya. 

  

 

5. Sharing 

Bersyukur Ada Kamu 

Sebagai orang Kristen, kita diajarkan bahwa salah satu wujud dari mengasihi orang lain adalah mendoakan 

orang itu. Kita diajarkan untuk berdoa syafaat bagi saudara-saudara seiman yang kita kasihi. Bahkan, kita 

diajarkan untuk mendoakan “musuh” kita. Ketika orang bersalah kepada kita, kita berdoa agar orang itu 

diampuni Tuhan. Sambil menahan kesal, kita berdoa baginya agar Tuhan menyadarkan dia dan dia dapat 

berubah. Namun, ada satu tindakan cinta kasih yang sering kali lupa kita lakukan bagi saudara kita dalam 

doa kita. Apa itu? 

Paulus memberikan sebuah teladan yang penting bagi kita dalam hal berdoa bagi saudara seiman kita. Di 

dalam awal suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengungkapkan isi doanya bagi mereka, “Pertama-

tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian ...,” (Roma 1:8). Yang 

pertama-tama Paulus doakan bukanlah permohonan bagi jemaat di Roma, tetapi ucapan syukur atas 

mereka. Matthew Henry ketika mengomentari bagian ini mengatakan “Kita harus menunjukkan kasih kita 

kepada teman kita, bukan hanya dengan berdoa bagi mereka, tetapi memuji Tuhan bagi mereka.” 

Berdoa bagi teman dan bersyukur atas teman adalah dua hal yang sangat berbeda. Berdoa bagi berarti 

meminta sesuatu dari Tuhan bagi teman-teman kita, apakah itu pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan 

sebagainya. Kita meminta berkat Tuhan diturunkan dari sorga bagi mereka. Namun, bersyukur atas teman 

berarti bersyukur bahwa mereka ada, diciptakan Tuhan, dan diperkenalkan Tuhan kepada kita. Kita 

memperhatikan yang paling hakiki dari teman kita, yaitu keber-ada-an, ke-hidup-an, atau nyawa mereka.  

Karena bersyukur atas keberadaan menunjukkan kedekatan dan cinta kasih kita dengan seseorang, kita 

sering menaikkan doa jenis ini ketika mendoakan orang dekat yang sedang berulang tahun. Dan karena itu 

pula, lebih mudah kita berdoa bagi seorang teman yang sedang berselisih dan “bermusuhan” dengan kita 

daripada memuji Tuhan bahwa dia ada. 

https://www.buletinpillar.org/renungan/bersyukur-ada-kamu
https://www.buletinpillar.org/renungan/bersyukur-ada-kamu


 

Marilah kita senantiasa bersyukur untuk kehidupan dan keberadaan saudara-saudara seiman kita, karena 

itulah teladan yang telah dipraktikkan oleh Rasul Paulus sendiri. Juga, mari kita periksa sekeliling kita, 

apakah ada seorang saudara seiman yang untuknya kita rela berdoa, tetapi atas keberadaanya kita enggan 

bersyukur dan memuji Tuhan. Jika ada, berarti kita sedang mengalami kesulitan untuk mengasihi dia.  

Bersyukurlah untuk keberadaan segenap orang percaya, karena bagi mereka Tuhan Yesus sudah mati dan 

melalui mereka Tuhan akan dimuliakan. 

(Sumber: Buletin Pillar Oktober 2014-Erwan-BERSYUKUR ADA KAMU) 

https://www.buletinpillar.org/renungan/bersyukur-ada-kamu 

 

6. Pujian KRI no. 58   

GRACE ALONE 

 

Ev’ry promise we can make, ev’ry pray'r and step of faith 

Ev’ry difference we will make, is only by His grace. 

Ev’ry mountain we will climb, ev’ry ray of hope we shine 

Ev’ry blessing left behind, is only by His grace. 

 

Reff: 

Grace alone which God supplies, 

strength unknown He will provide. 

Christ in us, our cornerstone, 

we will go forth in grace alone. 

 

Ev’ry soul we long to reach, ev’ry heart we hope to teach 

Ev’rywhere we share His peace, is only by His grace. 

Ev’ry loving word we say, ev’ry tear we wipe away 

Ev’ry sorrow turned to praise, is only by His grace. 

 

 

7. Renungan 

Penggenapan Doa Daud dalam Doa Tuhan Yesus 

Devotion from Yohanes 17:1-26 

Hari ini kita akan istirahat sebentar dari Kitab 2 Samuel. Kita lihat untuk hari ini Injil Yohanes. 

Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-murid dan untuk gereja-Nya. Doa ini sangat 

berpola doa Daud dalam 2 Samuel 7 yang kita renungkan kemarin. Doa ini bukan ha nya mirip, 

tetapi menggenapi apa yang Daud doakan. Mari kita pelajari.  

 

 



Ayat 1-3 adalah doa permohonan Tuhan Yesus agar Allah Bapa mempermuliakan diri -Nya. 

Mengapa Tuhan Yesus memohonkan demikian? Karena Allah Bapa telah berjanji akan 

mempermuliakan Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Inilah janji yang telah dinyatakan sejak 

Perjanjian Lama. Inilah janji yang Allah berikan kepada Daud. Keturunan Daud adalah Kristus. 

Maka janji bagi Daud digenapi di dalam Kristus.  

Daud memohon kepada Allah untuk menepati apa yang telah Allah janjikan (2Sam. 7:25) dan pada 

bagian bacaan kita hari ini Tuhan Yesus memohonkan hal yang sama kepada Allah Bapa. Bagian 

selanjutnya yang juga paralel adalah bahwa janji Tuhan kepada Daud pada akhirnya akan 

memberkati seluruh Israel (2Sam. 7:24-26). Demikian juga janji Allah Bapa kepada Tuhan Yesus 

akan memberkati seluruh orang percaya (ay. 2-3). Sama seperti Allah Bapa memberikan kuasa 

atas segala yang hidup kepada Tuhan Yesus, demikian Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang 

kekal kepada setiap orang yang telah diberikan Bapa kepada Anak. Berkat dari Allah Bapa menjadi 

dasar Tuhan Yesus memberikan berkat kepada kita.  

Ayat 4-5 adalah pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Sang Anak dengan kemuliaan yang 

kekal. Sebelum dunia dijadikan Dia telah memiliki kemuliaan. Jika dalam 2 Samuel 7:19 Daud 

mengakui Allah sebagai yang memegang sejarah, dalam doa Tuhan Yesus Dia menyatakan bahwa 

diri-Nyalah yang memegang sejarah karena telah ada sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus telah 

ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan memiliki kemuliaan sebagai Allah Anak. Jika demikian, 

Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah yang menguasai waktu sebab sebelum adanya 

zaman Tuhan Yesus telah memiliki kemuliaan. 

Ayat 6-10 adalah bagian doa Tuhan Yesus agar Allah Bapa memberikan kesatuan kepada seluruh 

murid Tuhan Yesus yang diberikan Allah Bapa kepada Dia. Tuhan Yesus berdoa bagi saudara -

saudara-Nya (Ibr. 2:11-12). Bukankah ini mirip dengan Daud yang berdoa bagi kaum keluarganya? 

Daud memohon supaya Tuhan menjaga kaum keluarganya dan tidak membiarkan mereka tersesat 

atau jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memohon supaya semua anak-anak Allah dipelihara oleh 

Allah Bapa. Tuhan Yesus telah menebus mereka dengan darah-Nya yang sangat mulia dan 

sekarang Dia menyerahkan mereka semua ke tangan Allah Bapa. Daud melihat kaum keluarganya 

dan memohon Tuhan yang jaga karena ada janji tentang kedatangan Sang Mesias melalui 

keturunan Daud. Tuhan Yesus melihat jemaat-Nya dan memohon Allah Bapa menjaga mereka 

karena janji tentang kedatangan Sang Mesias sekarang telah digenapi di dalam diri-Nya. 

Ayat 11-15 menyatakan alasan Tuhan Yesus berdoa bagi kita semua. Dia berdoa karena Dia akan 

pergi kepada Allah Bapa sehingga Dia tidak lagi ada di dunia untuk membimbing kita semua. 

Bagaimanakah Allah Bapa melindungi kita? Dengan menjaga kita dari yang jahat dan 

menguduskan kita di dalam firman. “Firman-Mulah kebenaran,” demikian dikatakan Tuhan Yesus, 

yang juga dikatakan Daud dalam 2 Samuel 7:28. Permohonan Daud untuk menjaga kaum 

keluarganya di dalam firman kebenaran Allah sekarang digenapi Tuhan Yesus dengan doa agar 

Allah Bapa memberi firman-Nya untuk menjaga semua orang percaya. 

 

 



Ayat 16-23 adalah bagian doa yang sangat indah. Ini adalah doa yang melampaui segala hal yang 

dapat dipanjatkan oleh siapa pun. Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan gereja yang melampaui 

dunia ini. Satu di dalam Allah Tritunggal seperti Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Doa ini 

memohonkan kepada kita semua kebahagiaan yang paling sempurna. Tuhan Yesus tidak 

memohonkan hal yang remeh bagi kita kepada Allah Bapa. Tetapi banyak orang Kristen yang lebih 

suka kalau didoakan soal kesembuhan, kekayaan, kesuksesan, dan segala keserakahan duniawi 

lainnya. Tuhan Yesus memberikan lebih dari apa pun yang dapat ditawarkan  dunia. Tuhan Yesus 

mendoakan untuk hal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini, kesatuan di dalam 

Allah Bapa dan di dalam Allah Anak. Relasi kasih yang sempurna seperti relasi kasih antara Allah 

Bapa dan Allah Anak. Daud tidak bisa berdoa untuk hal ini karena walaupun dia sangat dekat 

dengan Allah, dia bukanlah Sang Anak. Dia tetap hanyalah manusia berdosa yang mendapatkan 

belas kasihan Allah. Tuhan Yesus adalah Sang Anak.  

Hanya Dialah yang dapat mendoakan dan dapat menggenapi apa yang Dia se ndiri doakan bagi kita 

agar kita dikasihi dan mengasihi Allah sama seperti Dia dikasihi dan mengasihi Allah Bapa.  

Ayat 24-26 adalah permohonan penutup dari Tuhan Yesus. Pada bagian akhir ini Tuhan Yesus 

memohon agar kita semua bersama-sama dengan Dia untuk memandang kemuliaan Dia. Ini, lagi-

lagi, adalah doa yang tidak boleh dan tidak mungkin dipanjatkan oleh siapa pun. Hanya Sang Anak 

Allah yang boleh mendoakan ini karena hanya Dia yang sanggup menggenapi apa yang Dia sendiri 

doakan. Bahagia sejati dari orang percaya adalah memandang kemuliaan Kristus. Kristus 

mengetahui hal ini. Itulah sebabnya Dia mendoakan supaya bahagia kekal kita boleh kita miliki 

dengan berdiam bersama-sama dengan Dia. Baik kasih Allah Bapa dan kemuliaan Yesus Kristus 

menjadi bagian kita di dalam kekekalan nanti. Inilah doa Tuhan Yesus bagi kita semua. Inilah doa 

yang menggenapi doa Daud di dalam 2 Samuel 7. Inilah Sang Anak Daud mendoakan pokok -pokok 

doa yang juga menjadi pergumulan Daud. Tetapi kalau Daud bergumul dan memohon di dalam  

ketidaklayakan dan penuh kelemahan, Kristus bergumul dan memohon di dalam kemuliaan dan 

kuasa yang Dia miliki di dalam diri-Nya sendiri. 

Refleksi 

Doa Daud dikabulkan oleh Allah. Allah menjaga keturunan Daud hingga datangnya Kristus yang 

juga berdoa seperti Daud berdoa. Tetapi doa Kristus pada bagian ini penuh dengan keagungan, 

kuasa, dan kemuliaan yang membuat apa yang Dia doakan telah menjadi pengharapan kekal yang 

sempurna bagi kita semua. Biarlah kita makin bersukacita karena merenungkan hal yang beriku t 

ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita semua. Tuhan Yesus mengingat kita. Dia 

bergumul bagi kita. Dia sungguh-sungguh ingin kesempurnaan janji Allah di dalam diri-Nya 

menjadi nyata di dalam diri kita. 

1. Biarlah pemahaman bahwa Kristus senantiasa berdoa bagi kita membuat kita menjadi tenang 

di dalam Tuhan. Biarlah kita tahu bahwa Kristus tidak pernah melupakan gereja -Nya, termasuk 

kita sebagai bagiannya. Biarlah kita berani untuk percaya bahwa Kristus adalah pembela kita 

yang berdoa syafaat terus untuk keselamatan kita agar suatu saat nanti kita bisa memandang 

kemuliaan-Nya. 

 



2. Biarlah kita makin didorong untuk hidup di dalam kesucian. Jika ada Kristus yang terus 

menerus memohon kepada Allah Bapa agar kita benar-benar mendapatkan pengampunan dan 

keselamatan kita, bagaimana mungkin kita berani mempermainkan Dia dengan terus menerus 

berdosa. Biarlah kita ingat betapa kasih-Nya Kristus kepada kita. Jangan permainkan kasih 

pengampunan yang agung ini. 

3. Biarlah kita makin rindu untuk berdoa. Sama seperti Kristus senantiasa berdoa bagi kita, mari 

kita belajar saling mendoakan. Mari belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita 

dengan senantiasa mendoakan keselamatan mereka. Mari belajar berdoa syafaat untuk orang -

orang yang kita kenal satu per satu. (JP) 

(Sumber: Reforming Heart day 54-Penggenapan Doa Daud dalam Doa Tuhan Yesus) 
https://pemuda.stemi.id/reforming_heart/penggenapan-doa-daud-dalam-doa-tuhan-yesus 

 

8. Pujian KRI No. 38 (bait 1-3) 

BAWALAH AKU YESUS DEKAT KE SALIB 

 

Bawalah aku Yesus, dekat ke salib-Mu. 

Air Hidup dan darah-Mu, sucikan hatiku. 

 

Reff: 

Salib-Nya, salib-Nya, s’lamanya mulia, 

Dosaku dihapuskan, oleh darah Yesus. 

 

Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. 

Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. 

 

Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. 

Selama aku hidup ku mau taat pada-Mu. 

 

 

9. Doa Syukur 

1. Bersyukur untuk 280 sesi yang sudah dilayani dan boleh menjangkau 63,682 jiwa, dari hari sabtu-

kamis kemarin. Bersyukur untuk Firman Tuhan yang sudah ditaburkan, baik dalam KKR Regional di 

sekolah-sekolah, maupun sesi tambahan. 

2. Bersyukur Tuhan masih memberikan cuaca yang baik, keamanan, sehingga setiap pelayanan boleh 

menyampaikan firman kepada tiap anak. 

3. Bersyukur untuk sopir yang tidak kita kenal baik mobil ataupun ojeg, tapi boleh bersatu melayani, 

dengan ketekunan, meskipun perjalanan sulit, tetapi mereka tetap mau melayani. 

4. Bersyukur untuk Sekolah, Gereja, STT, ataupun Institusi lainnya yang masih membuka pintu untuk 

boleh dilayani dalam sesi tambahan. Bersyukur untuk Hamba Tuhan, Kepala Sekolah dan guru yang 

masih mau bekerja sama dengan STEMI. 

5. Bersyukur Tuhan masih menjaga, menyertai, masih memberikan kesehatan kepada setiap pelayan. 

Baik pendamping ataupun pengkhotbah. 

 

 



10. Doa Syafaat 

 

Kiranya Tuhan berbelas kasihan mengampuni dan menguduskan setiap pelayan, sehingga layak dipakai 

oleh Allah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang suci dalam pemberitaan Injil bagi setiap jiwa yang 

dikasihi oleh Tuhan. 

 

1. Berdoa untuk  seluruh tim, kiranya Tuhan memberikan urapan bagi kita semua yang melayani di hari 

terakhir di Nias. Doakan setiap pengkhotbah dapat memenuhi janji-janji sesi di hari ini, & segera 

menemukan sekolah yg direncanakan akan dilayani. Berdoa untuk cuaca, kiranya Tuhan berikan 

cuaca yang baik di hari terakhir pelayanan.  

 

2. Berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanan di SMP Katolik Bunga Mawar, SMA Lentera Harapan, 

Seminar di IKIP Gunungsitoli, dan sekolah-sekolah di mana ada siswa dan guru/dosen yang akan 

Tuhan berkati dengan firman-Nya hari ini, supaya banyak jiwa yang bertemu dengan Kristus & 

dimenangkan serta diteguhkan imannya. 

 

4. Berdoa agar Tuhan memberkati seluruh perjalanan hari ini. Tuhan memberikan hikmat kepada 

pelayan untuk dpt mengisi sesi sampai waktu tertentu, dan segera ke bandara agar dapat terbang 

kembali ke Tangerang dengan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Berdoa agar penerbangan 

tidak delay, dan Tuhan memberi cuaca yang baik. Berdoa juga kiranya Pdt. Budi dapat sampai di 

Karawaci dengan tepat waktu, tidak terhalang macet, dan dapat memimpin RBS mlm ini. 

 

Kiranya Allah Tritunggal dimuliakan, salib Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dan setiap orang yang 

berbagian dalam pelayanan ini memiliki sukacita yang besar ketika melihat bahwa Tuhan Allah bekerja di 

tengah-tengah umat-Nya. Kiranya Allah sudi memperlihatkan kemuliaan dan pekerjaan-Nya yang ajaib, 

dan memenangkan begitu banyak jiwa yg hendak Tuhan selamatkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan 

Allah Tritunggal. Amin. 

 

 

11. Doa Penutup “Doa Bapa Kami” 

 

12. DOXOLOGY 


