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  V A N U A T U    -  BATU JANG KOKOH  -  



Pendjelasan tentang karja seni Vanuatu. 

Lukisan ini dilukis oleh Juliette Pita. 
Djudul lukisan 'Topan Pam II: 13 Maret 2015' memperlihatkan  
seorang ibu jang menunduk dan berdoa untuk anaknja. 
Ombak menerdjang, tapi pohon palem membengkok untuk melindungi 
mereka dari angin kentjang. 
Pohon palem adalah pohon kegemaran (favorit) Juliette dengan akar 
kuat jang dapat menahan angin. 
Rok wanita itu dimodelkan sesuai dengan pakaian tradisional di 
Erromango. 
Di ufuk kami dapat melihat salib2 ketjil; njawa jang diambil oleh  
Siklon Pam II pada tahun 2015. 
 
Melalui lukisan ini, jang dipilih untuk penutup liturgi, mereka ingin 
mendjelaskan bagaimana kehidupan seharian mereka, dihubungkan 
dengan unsur-unsur, negara dan iman mereka jang tidak tergojahkan 
kepada Tuhan. Sebagai subjek, mereka memilih teks dari Alkitab 
Perdjandjian Lama : Amsal 24 : 3 
“ Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan “. 

1.  TATATJARA  IBADAH  DOA  SEDUNJA  

Pelajan : 

Kami menjalakan lilin sebagai tanda Terang Kristus. 

Semua :  

Terang itu menghubungi kita. 

Pelajan : 

Selamat datang di Perajaan Hari Doa Sedunja 2021, jang disiapkan oleh 
para wanita Kristen di Vanuatu. 
Kami menjambut saudara-saudari kami di seluruh dunia dalam  
Nama Bapa, Anak Laki-laki  dan Roholkudus. Amin. 

Lagu pembukaan di Youtube :  Lied 280  Nederland zingt:  

“De vreugde voert ons naar dit huis.”  
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2.  PANGGILAN UNTUK PUDJIAN 
 
Pelajan : 

Para wanita Vanuatu mengundang kita mendengarkan Firman Jesus: 
Bangunkan rumah di atas tanah yang kokoh. "Maka itu akan tetap ada 
dalam hidupmu semasa bentjana." 

Mari bersama kita batja kata-kata pudjian, seperti jang tertulis dalam  

Pembatjaan Alkitab Mazmur 127 : 1 
“ Djikalau bukan Tuhan jang membangun rumah, sia-sialah usaha orang jang 
membangunnja; djikalau Tuhan jang mengawal kota, sia-sialah pengawal  
berdjaga-djaga.”   

Semua: 

Berbahagialah siapa jang pertjaja Tuhan pembangunNja. 
Semoga kita mendjadi salah satu dari padanja. 

3.  DOA SJUKUR 

Marilah kita bersjukur atas hal-hal besar jang telah Allah lakukan. 

Liturg 1: 

Kudus, Kudus, Kudus, Allah Pentjipta langit dan bumi dan segala sesuatu jang 
hidup. 
Tuhan, Engkau hadir dalam sedjarah umatMu, kemaren, hari ini dan esok. 
Tuhan jang penuh Kasih, di mana Vanuatu berdiri disisiMu, kami menjembahMu. 

Semoga kita mendjadi salah satu dari mereka.  
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Terima kasih saudara-saudari, dengan siapa sadja  kami terhubung di seluruh 

dunja pada Hari Doa Sedunja ini.  

Terima kasih atas perkara-perkara besar dan indah dalam hidup kita dan  

bangsa kita. 

Engkau memberi kami kekuatan, kebidjaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman 

untuk mengurus semua pulau dan negara jang indah.   

Liturg 2 

Terima kasih atas tanah jang subur, udara segar, lingkungan jang bersih dan sinar 

matahari jang indah, laut biru dan per-a-iran Vanuatu jang tenang. 

Terima kasih untuk burung-burung punja lagu merdu, suara binatang di darat dan  

rahasia ikan di laut dan di sungai. 

Terima kasih atas air terdjun jang menuangkan airnja, jang mewartakan 

Kebesaran- dan KuasaMu kepada kami. 

Terima kasih atas suara anak-anak jang bernjanji, tetawa dan memanggil, untuk 

doa dan lagu-lagu anak-anak muda dan orang tetua. 

Hal ini semua adalah ungkapan sukatjita tentang KasihMu. 

Semua :   

KepadaMu-lah Pudjian, Kemuliaan dan Hormat dari kekal sampai kekal. 

Tuhan, jang memberikan semua kehidupan, terimalah pudjian kami. 

 

Lagu YouTube: Bila Kulihat Bintang Gemerlapan - Dhara Voice [Official Video] 
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https://www.wereldgebedsdag.nl/vanuatu.php


 

4.  DOA  UNTUK  PENGAMPUNAN  
Pelajan: 

Marilah kita sudjud kepada Allah, jang Setia dan Adil dan jang ingin mengampuni 

kami. Bapa kami  jang disurga, di kuduskanlah NamaMu.  

Kami masuk ke dalam rumah RahmatMu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami 

mengaku bahwa kami telah mendengarkan FirmanMu tetapi  tidak mematuhinja. 

Liturg 3: 

Kami menghadapi kesulitan dan tantangan di rumah kami dan negara kami. 

Kami berusaha untuk membina rumah-rumah kami dan berpendapat bahwa kami 

membina kata-kata Jesus Kristus. 

Pada kenjataannja, kami membangun di atas pasir. 

Kami mau berubah dan kami berdoa: 

Pulihkanlah kami untuk melakukan apa jang baik dan benar.  
 
Tuhan Pentjipta, kami mengaku bahwa kami telah mentjemarkan ( vervuilen) alam 

sekitar dan merusakkan makhluk di laut dengan membuang sampah kedalam  

habitatnja. Dengan ini kami membahajakan kehidupan  di  laut dan memusnahkan 

apa jang seharusnja memberi makanan kepada kami. Kami tahu kami bisa 

mengubahnja. Kami mengakui kesalahan kami dan menjesalinja. 

Kami ingin berkomitmen dan mendjadi pendjaga jang baik atas tjiptaanMu. 

Semua : 

Tuhan, dengarlah doa kami. 

5.  SAAT  TEDUH 

Lagu Youtube: Taize - Ubi caritas….Barnabas Stephan 

Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est.  
Dimana Kasih dan Damai memerintah, Tuhan ada bersama kita. 

6.  DOA PENGABDIAN 
Liturg 1:  
Tuhan sedang mentjari rumah untuk didiami dan Dia mengatakan kepada kami: 
Rumah apa yang kamu ingin membangun untuk-Ku? 
Liturg 2:   
Kami datang dengan rendah hati kepada-Mu dan berdoa agar Engkau memberi 

kami Roh kebidjaksanaan dan pengetahuan. Adjari kami untuk memahami 

kebenaran. Bimbinglah kami dan djadilah petundjuk bagi kami, agar kami hidup 

dengan tjara jang baik dan dapat diterima olehMu. 
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Liturg 3: 

Dengan rendah hati kami menampilkan diri kami sebagai rumah tempat -Mu 

dimana Engkau dapat tinggal. 

Membentuk kembali kehidupan kami dan bangsa-bangsa di bumi melalui Kuasa 

Firman-Mu.  Djadikanlah kami semua, rumah keadilan dan perdamaian. 

Semua: 

Tuhan Jang Maha Pengasih, terimalah komitmen kami. 

Lagu di Youtube : Kami memudji KebesaranMu  oleh Hosana Singers 

7.  SUARA  dari  VANUATU       

Rheto tjerita :  

Aku anak jang kedua dalam keluarga delapan kanak-kanak. 

Aku meninggalkan sekolah pada akhir kelas enam karena tidak ada uang lagi 

untuk menjelesaikan pendidikanku. Keluargaku hanja mampu membajar sekolah 

untuk kakak tertuaku. 

Suatu hari aku mendengar tentang kelas mendjahit untuk anak perempuan di  

pusat lokal. Aku diterima tetapi aku tidak ada uang. Tentu aku sangat ketjewa.  

Kemudian, aku bergabung dengan Geredja dan kumpulan Anak Muda dan 

beladjar Alkitab. Itulah jang membuat aku terlibat dalam pastorat wanita. Dan 
beladjar keterampilan sehingga bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi 
keluarga-ku. Sekarang aku membuat barang2  dan mendjualnja di  "pasar Mama”, 
di mana wanita seperti-ku, dengan pendidikan rendah, masih bisa mendapatkan 
penghasilan. 
Sjukur  ‘ku naikkan kepada Tuhan bahwa Dia mendjadi Sumber kekuatan dan 

mendukung aku untuk mempraktikkan apa jang telahku peladjari. 

‘Ku telah mendjadi kuat dan bidjaksana oleh karena Tuhan. 

Pelajan : 

Di Vanuatu, banjak anak-anak jang tinggal di desa berdjalan djauh ke sekolah atau 

meninggalkan rumah lebih awal untuk sekolah asrama. 

Pendidikan tidak ada bagi semua orang. Bahasa di sekolah adalah bahasa Prantjis 

atau Inggris. Tetapi di pedesaan orang berbitjara dengan bahasa mereka sendiri. 

Akses jang sama bagi anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan masih 
sedang dikerdjakan.  
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Mothy tjerita: 

Ketika orang tuaku bertjerai adikku dan aku tinggal di mama-ku. 

Ketika mama-ku menikah lagi, dia meninggalkan kami dengan ojang kami. 

Kemudian papa-ku menikah lagi;  kami pergi untuk tinggal bersamanja. 

Mama tiri kami mempunjai anak sendiri dan sikapnja terhadap kami berubah. 

Sebab ruangan dan makanan tidak tjukup untuk semua.  

Suatu hari aku bertemu beberapa orang Kristen jang mengatakan kepadaku 

bahwa Tuhan mengasihi-ku.  

Meskipun aku hanja mengerti sedikit tentang itu, aku memutuskan untuk pertjaja 

bahwa Tuhan akan mendjaga-ku. 

Imanku semakin bertambah dan mendjadi dasar dalam hidupku. 
Aku telah mendjadi kuat dalam imanku dan senang sekali untuk berbagi tjeritaku 
dengan orang lain. 
Aku mendoakan anak-anak jang, seperti aku, jang naik badan hampir bersendirian. 

Agar mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan dimana sadja ada tempat 

penampungan bagi mereka, dimana mereka akan dirawat. 

Pelajan : 

Pertumbuhan populasi di Vanuatu adalah yang tertinggi di Pasifik. 

Akibatnja, malnutrisi mendjadi perhatian utama, baik di kota maupun di pedesaan. 

Jacklinda tjerita : 

Aku berasal dari sebuah desa. Sebagai seorang gadis ketjil, aku selalu mimpi jang 
bekerdja di kota untuk para turis. Djadi aku berangkat ke Port Vila untuk mentjari 
kerdja. Tetapi dalam industri perhotelan, hal ini tidak mungkin terdjadi, tanpa 
pelatihan jang diperlukan. Aku tidak mempunjai keluarga disini dan tinggal diluar 
kota. Aku tidak mempunjai uang untuk tempat tinggal, makanan atau untuk kembali 
ke desaku. Aku tidak pertjaja ini adalah rentjana jang Tuhan sediakan bagiku, 
tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berdoa untuk apresiasi pedesaan 
apabila orang muda menemukan mata pentjaharian di komunitas mereka sendiri.  
Aku pertjaja bahwa Tuhan akan menumbuhkan orang-orang muda dan 
berkontribusi pada kesedjahteraan Vanuatu. 
Pelajan : 

Di daerah pedesaan, tidak ada tjukup pekerdjaan untuk 75% populasi. 
Itulah sebabnja banjak anak muda pindah ke daerah-daerah di mana peluang 
ekonomi lebih besar.  Mereka tidak mempunjai tjukup pelatihan dan kemahiran 
untuk mentjari pekerdjaan di kota. Itu adalah kerugian besar bagi negara. Mereka 
harus menemukan solusi.    - 7 -                                      



                                                     
                                                
 
 
 

Lagu Youtube : XARA -Oh Lord Hear my Prayer..Loida Ciochindel-Cumpa- 
Tuhan, dengarlah doaku, dengarlah doaku, ketika aku memanggil-Mu, djawablah  

Tuhan, dengarlah doaku, dengarlah doaku, datang dan dengarlah…….  

8.  Pelajan :  

Mari kami dengar Firman Allah jang terambil dari Indjil Matius 7 : 24-27 

Renungan pendek : 

Dalam dunia ini ada dua djenis dasar untuk membangun kehidupan. Membangun 
hidup di atas Kristus sebagai Dasar segala kehidupan jang sedjati dengan 
mendengar dan melakukan Firman-Nja atau membangun hidup kita dengan hikmat 
manusia. Mana jang akan kamu pilih? 

9.  Penutupan.  

Marilah kita bangun dan membangun rumah, bangsa, dan dunia kita berdasarkan 

perkataan Jesus jang memberi kita aturan emas: 

"Pergilah. Lakukan segalanja untuk orang lain seperti jang kamu ingin mereka 

lakukan untuk kamu ”.  

Itulah fondasi kita. Itu adalah prinsip dasar dari pesan kita hari ini. 

Liturg 1 : 

Tuhan Pengasih, terpudjilah namaMu. Sjukur kami naikkan atas segala berkatMu, 

jang engkau berikan bagi kami : Keluarga, teman, rumah, makanan dan minuman. 

Kami memudjiMu, karena Engkau mendorong kami untuk membantu dan 

mendukung keluarga kami. Kolekta ini kami mempersembahkan sebagai rasa 

ungkapan sjukur atas berkat kami. Kami mendedikasikannja untuk-Mu sehingga 

kami dapat berbagi dengan komunitas jang membutuhkan, di sini dan di dunia. 

10.  DOA  untuk  VANUATU  dan  DUNIA  

Pelajan : 

Mari kita bersatu dengan orang-orang Vanuatu dan di dunia. 

Liturg 2 : 

Kami ingin melawan kekuatan jang tidak adil, yang ada di negara kami. 

Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan, kasih dan damai dalam 

lingkungan perbedaan etnis dan budaja, seperti di Vanuatu dan di banjak tempat 

lain di dunia.  
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Liturg 3 : 

Kami mengingat orang-orang jang tinggal di daerah jang mengalami bentjana alam 

dan bahaja badai tropis dan gunung berapi. 

Kami menjampaikan kepada-Mu keprihatinan kami tentang sesama manusia jang 

menderita ketjanduan. 

Semua : 

Tuhan Jang Maha Esa, melindungi komunitas dari bentjana dan penderitaan. 

Sembuhkan djiwa orang-orang dan biarkan mereka mengalami Kasih. 

Pelajan : 

Marilah kita bersama-sama berdoa, Doa jang Tuhan Jesus telah diberikan bagi kita 
 

Bapa kami jang disurga, 

dipermuliakanlah kiranja Namamu. 

Datanglah KeradjaanMu, djadilah kehendakMu 

seperti disurga, demikian djuga diatas bumi. 

Berilah kami pada hari ini makanan kami jang setjukupnja, 

dan ampunilah kiranja kepada kami segala kesalahan kami. 

Seperti kami ini sudah mengampuni orang jang berkesalahan kepada kami. 

Dan djanganlah membawa kami kepada pentjobaan, 

melainkan lepaskanlah kami daripada jang djahat, karna Engkau jang empunja 

Keredjaan dan Kuasa dan Kemuliaan sampai selama-lamanja.  Amin. 

Lagu Youtube : Rohani  Di Badai Topan Dunia - Dhara (Official Music Video) 
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 11.  PENGUTUSAN  dan  BERKAT 

Pelajan :  

Kami pertjaja akan kehadiran Tuhan jang berdiam di dalam kami dan adalah 

bersama dengan kami. Semoga Tuhan mendjadi Pemandu-mu, menguduskan 

kamu dan tanah-mu, membimbing dan memulihkan, dan menjembuhkan bangsa-

mu. Semoga kehendak Tuhan djadilah di rumahmu, seperti di surga. 

Ingatlah, ketika kamu pergi dari sini, bahwa siapapun jang mendengar  Firman 

Jesus dan bertindak, adalah seperti orang bidjak jang rumahnja tahan badai. 

Pergilah dan bangunlah rumahmu menurut perkataan Jesus. 

Pulanglah dan terimalah Berkat  

Didalam nama Jesus, Tuhan dan Radja kita.  

Semua : 

Ini adalah fondasi kami jang kuat : 

kami ingin mengikuti Jesus, jang adalah Djalan, Kebenaran, dan Hidup. 

Amin. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hasil kolekta dapat ditransfer ke nomor rekening :  
Bank TRIO,  nomor IBAN : NL48 TRIO 0390 2248 39 
t.n.v. Stichting Nederlands Comite Wereldgebedsdag 
 

                  
                                                
Projek-projek Vanuatu : 

https://www.sista.com.vu/early-intervention-program-for children-with-disabilities/ 

https://www.butterflytrust.org/our-communities/south-central-malekula/ 

Dan permohonan bantuan khusus di Suriname 
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