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Penjelasan Gambar Sampul 

Dalam sebuah kebaktian pujian, kami mendengar suara perempuan Vanuatu, yang mengundang 

kami untuk fokus kepada bagian Alkitab 

dalam Matius 7: 24-27. Di dalamnya, 

Yesus bercerita mengenai  Kerajaan 

sorga dengan menggunakan 

perumpamaan rumah dan tanah tempat 

rumah itu dibangun. Memilih tanah untuk 

membangun rumah merupakan 

keputusan penting bagi masyarakat 

Vanuatu. Kombinasi pertimbangan medan 

dan iklim sangat penting di negara 

kepulauan tropis yang terletak di 

Samudra Pasifik Selatan yang rentan 

terhadap gempa bumi, siklon, letusan 

gunung berapi, dan naiknya permukaan 

air laut. Pada 6 April 2020, Vanuatu 

dilanda Topan Harold, yang melintasi 

Pasifik dan menghancurkan banyak pulau 

setelahnya.  

Kerentanan Vanuatu terhadap topan disorot dalam lukisan yang dipilih untuk mewakili Vanuatu 

dalam Perayaan Hari Doa Sedunia 2021 berjudul "Topan Pam II: 13 Maret 2015". Gambar 

menunjukkan seorang ibu yang sedang membungkuk dan mendoakan anaknya. Ombak 

menerjang namun pohon palem turut membungkuk dan melindungi mereka. Rok sang ibu 

mengikuti model pakaian tradisional di Erromango dan di cakrawala dapat terlihat salib kecil 

yang melambangkan kehidupan yang diambil oleh topan Pam pada 

tahun 2015.  

Sang pelukis bernama Juliette Pita, lahir tahun 1964 di Pulau 

Erromango, saat ini merupakan artis paling terkenal di Vanuatu. 

Bakatnya sudah terlihat sejak ia masih kecil. Di sekolah dirinya 

selalu menjadi yang terbaik di kelas seni dan merupakan wanita 

pertama yang lulus dari Institut National de Technologie du 

Vanuatu (INTV). Juliette tidak pernah membayangkan bahwa ia 

mampu menghasilkan uang dari karya seni yang dibuatnya, tetapi dia 

percaya bahwa ini merupakan rencana Tuhan untuknya. Dia lalu memberikan semua uang yang 

dihasilkannya kepada siapa pun yang membutuhkan pertolongan.  
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Penjelasan Ilustrasi  

Lokakarya Komite Penulis untuk perayaan tahunan Hari Doa Sedunia 2021 diadakan di Port-Vila, 

Vanuatu, dari tanggal 9-13 April 2018. Lokakarya tersebut secara resmi memulai proses 

penulisan dengan para pemimpin wanita gereja di Vanuatu.  

Lokakarya diadakan di Gereja Presbiterian, yang diatur dengan begitu baik untuk pertemuan dan 

makan bersama, termasuk sajian hidangan tradisional lap-lap untuk merayakan Hari Doa Sedunia. 

Para peserta membawa bingkisan untuk menyiapkan meja altar 

dengan indah yang dihiasi dengan bunga-bunga dari kebun 

mereka, Alkitab Bislama, kalung menyerupai karangan bunga, 

dan keranjang dan kipas dari anyaman palem.  

Gambar tersebut mencerminkan saat-saat kebersamaan, 

yang kini meluas ke komite HDS di seluruh dunia. Hal ini 

mewakili sikap dan kepedulian dari wanita Vanuatu ke 

proses persiapan tema HDS serta menjadi gambaran akan 

komunitas di Vanuatu, mencerminkan ciptaan Tuhan, dan 

menunjukkan hubungan antara tanah dan keindahan hidup 

yang beriman.  

“Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu 

ditegakkan” (Amsal 24: 3). Yang dimaksudkan adalah rumah seorang  

yang bijak, yang mendengar dan mematuhi firman dan membangun rumahnya di atas fondasi yang 

kokoh dan kuat, yakni Yesus Kristus.  

 

Foto Hak Cipta © WDPIC 
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       SAMBUTAN KOMITE HARI DOA SEDUNIA INTERNASIONAL 

New York, September 2019  

Kepada Komite Nasional dan Regional:  

Saudara dan sahabat Hari Doa Sedunia yang terkasih,  

 

“Membangun di atas Dasar Yang Kuat” 

Disiapkan oleh Komisi Hari Doa Sedunia Vanuatu 

5 Maret 2021 

 

Dengan penuh sukacita kami menghadirkan materi yang telah dipersiapkan bagi Perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021.  

 

Hal yang pertama kali kami pelajari dari perempuan Vanuatu adalah "Tanah bagi rakyat di Ni-Vanuatu ibarat hubungan antara 

seorang ibu bagi bayinya". Hubungan dengan tanah yang didiami adalah fondasi identitas Ni-Vanuatu dan dengan kekuatan 

spiritual. Foto yang dipilih untuk mengilustrasikan program tersebut mencerminkan hubungan perempuan Vanuatu dengan 

tanah, budaya, dan iman.  

 

Kami mendengarkan suara mereka melalui pujian dan penyembahan, dan membawa kami mendalami cerita Alkitab yang 

terdapat dalam Matius 7: 24-27. Di sana, Yesus bercerita tentang Kerajaan Sorga dengan menggunakan gambaran sebuah 

rumah dan tanah tempat rumah itu dibangun. Memilih tanah dalam membangun rumah merupakan sebuah keputusan yang 

penting bagi masyarakat Vanuatu. Berbagai pertimbangan akan kondisi dan iklim sangat penting di negara kepulauan tropis yang 

terletak di Samudra Pasifik Selatan tersebut, yang rentan terhadap gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, dan 

naiknya permukaan air laut.  

 

Dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus, hikmat dari orang yang membangun rumah diperolehnya karena mau 

mendengar dan bertindak atas dasar firman Tuhan, yang merupakan ajaran yang disampaikan semata-mata atas dasar cinta 

kasih. Inilah juga yang merupakan landasan bagi para saudara kita yang hendak memanggil kita untuk membangun rumah, 

bangsa dan dunia yang kita diami. Seruan iman untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh saat merefleksikan komitmen 

pribadi adalah: “Rumah seperti apakah yang akan engkau dirikan?”  

 

Para perempuan Vanuatu memuliakan nama Tuhan atas tanah mereka yang subur, suara kicau burung yang merdu, serta riuh 

suara anak-anak yang kesemuanya mencerminkan cara hidup dan perjuangan mereka sehari-hari dalam memproduksi pangan, 

kepedulian terhadap lingkungan, dan pendidikan bagi anak-anak. Tantangan tersebut merupakan alasan untuk memuji Tuhan 

yang telah menjadi sumber kekuatan mereka saat mereka memperjuangkan pendidikan, menghindarkan anak-anak dari 

kekurangan gizi dan memberikan peluang bagi para pemuda. Untuk mendukung suara mereka yang merupakan gambaran akan 

kebijaksanaan, kami membagikan apa yang menjadi harapan mereka dan secara kreatif melibatkan komunitas dan jaringan kami 

dalam “Informed Prayer, Prayerful Action (Doa yang Dibagikan dan Melakukan Apa Yang Telah Didoakan)." 

 

Kami hendak berterima kasih kepada para pimpinan pengurus perempuan gereja yang datang bersama hari ini dalam Perayaan 

Hari Doa Sedunia untuk mengembangkan pelayanan dan penyembahan. Seperti sebelumnya, hal ini merupakan upaya 

oikoumenis akar rumput yang dimulai oleh kaum perempuan. Jika Komite Hari Doa Sedunia di negara anda menginginkan 

informasi tentang proyek dan rencana tindak lanjut di Vanuatu, silakan menghubungi kami.  

 

Kiranya Tuhan yang kekal, yang menjadi dasar Vanuatu berdiri, menjadi inspirasi dari setiap komunitas di seluruh dunia untuk 

melakukan tindakan mendengar dan bertindak yang tumbuh dari kesatuan doa kita bersama. 
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Rosângela Oliveira - Direktur Eksekutif 

 

SAMBUTAN MAJELIS PEKERJA HARIAN 

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA 

 

Salam Sejahtera, 

Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH–PGI) kembali  menyapa  

kita semua dan mengucap syukur karena kita dipertemukan lagi untuk merayakan  Ibadah Hari 

Doa Sedunia (HDS). Perayaan tahun ini mungkin tidak serupa dengan tahun sebelumnya karena 

Pandemi Covid-19 masih membatasi kegiatan pertemuan ragawi kita. Namun Tim Komite HDS 

Vanuatu menyapa kita dengan  tata Ibadah yang  telah dipersiapkan dengan tema “Membangun 

di Atas Dasar Yang Kuat (Matius 7 : 24 -27)”. Di mana tema ini sangat kontekstual dengan 

kehidupan kita saat ini yang sedang berjuang memutus mata rantai penularan Covid-19. 

Tim Komite  HDS  Vanuatu  mengajak kita untuk  membangun  Iman dalam menjalani  

kehidupan karena kaum perempuan di Vanuatu masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan, 

minimnya pendidikan dan budaya patriatikal yang masih menghiasi kehidupan keseharian mereka.  

Dalam gerakan Oikoumenis, setiap tahun kita diingatkan melalui Liturgi HDS dari berbagai 

negara supaya bersama-sama merasakan pergumulan para perempuan di belahan bumi 

khususnya tahun ini dengan perempuan di Vanuatu. MPH–PGI sangat mengapresiasi semua 

gereja anggota yang setiap tahun merayakan HDS yang jatuh pada Jumat Minggu pertama bulan 

Maret. Tahun ini kita akan merayakan bersama-sama pada tanggal 5 Maret 2021 dan HDS Anak  

pada tanggal 7 Maret 2021. 

Kiranya materi yang disusun Tim Komite HDS Vanuatu ini mendorong kita bersama-sama 

berjuang untuk keadilan yang setara mewujudkan dunia bebas kekerasan. Pengorganisasian HDS 

di Indonesia yang berawal dari tahun 1950, sampai saat ini menjadi gerakan seirama yang 

dimotori oleh perempuan gereja yang berkomitmen untuk turut dalam arak-arakan Oikoumene 

Global. Perayaan HDS yang kita laksanakan setiap tahun ini sekaligus merupakan aktivitas 

solidaritas terhadap perjuangan perempuan Kristen sedunia. Dalam konteks kita Indonesia, saat 

ini, para aktivis perempuan dan gereja sedang memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap 

perempuan dan anak yaitu Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan 

Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.  

Selamat merayakan Hari Doa Sedunia 2021, Tuhan memberkati. 

Jakarta, 05 Februari 2021 

Atas Nama Majelis Pekerja Harian PGI 

 
Pdt. Krise Gosal 

Wakil Sekretaris Umum  
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KATA PENGANTAR 

BIRO PEREMPUAN DAN ANAK 

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA 

 

Salam Sejahtera, 

Salam jumpa kembali kepada seluruh Komisi Perempuan dan Komisi Anak serta Mitra Gereja 

Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).  Setiap Maret kita semua dingatkan 

dengan perayaan Hari Doa Sedunia, dan tahun ini akan kita rayakan pada 5 Maret 2021  untuk  

Perempuan dan 7 Maret untuk Anak-anak. Perayaan HDS  tahun ini berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Kita semua mengetahui bahwa perjuangan untuk memutus mata rantai penularan 

belum selesai. Akhir tahun kita mendapatkan kabar baik akan adanya vaksin untuk merangsang 

kekebalan dalam tubuh, namun vaksin tentu belum sepenuhnya bisa membuat kita aman dari 

virus Covid-19, maka mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh 

demi menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi dari paparan virus mematikan tersebut.  

Selain berjuang untuk Covid-19 kita juga diingatkan oleh Tim Komite HDS Vanuatu yang 

mempersiapkan liturgi  dengan tema: “Membangun Di Atas Dasar yang Kuat “(Matius  7: 

24-27). Tema ini mengajak kita semua membangun iman dan solidaritas dengan mengingat 

saudara kita di Vanuatu yang masih harus berjuang untuk keluar dari berbagai kesulitan dan 

tantangan yang menyelimuti kehidupan mereka. Dalam arak-arakan Oikoumene bersama hingga 

saat ini kita masih terus memperjuangkan keadilan yang setara bagi semua orang dan 

menciptakan dunia bebas dari kekerasan. 

Biro Perempuan dan Anak  juga mengajak kita semua untuk terus peduli terhadap perempuan 

dan anak yang mengalami kekerasan di wilayah pelayanan kita masing-masing.   

Selamat merayakan HDS 2021.  

Tuhan memberkati kita semua.  

 

Teriring salam dan doa, 

Ridayani Damanik 

Plt. Biro Perempuan dan Anak PGI 
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INFORMASI TENTANG NEGARA VANUATU 

Republik Vanuatu didirikan di atas nilai-nilai tradisional, prinsip-prinsip dasar Kristiani, dan 

kepercayaan rakyatnya kepada Tuhan sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi 1980 yang 

dilakukan demi mempertahankan kemerdekaan pada 30 Juli 1980. Vanuatu adalah negara yang 

indah dengan banyak pulau dan penduduk dari beragam kelompok etnis serta bahasa. Pulau-

pulau tersebut memiliki pantai berpasir hitam dan putih dan memiliki terumbu karang yang 

sangat indah dengan ikan-ikan yang berwarna khas tropis. Hutannya penuh dengan berbagai jenis 

burung, flora dan fauna yang indah, serta air terjun yang spektakuler. 

 

 

 

TANAH DAN IDENTITAS 

Tanah sangat penting bagi Ni-Vanuatu dan merupakan sumber daya yang penting bagi mata 

pencaharian. Tanah dianggap sebagai prasyarat budaya manusia; Ada kepercayaan bahwa 

penduduk menyatu dengan bumi dalam menjunjung makna tertentu.  
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Bendera Vanuatu 

 

Tanah bukanlah sebuah hal yang wajib dimiliki tetapi dianggap sangat penting bagi keberadaan 

manusia dan hewan untuk menunjang kehidupan mereka. Seorang Pendeta Emiritus bernama 

Sethy Regenvanu yang sangat dihormati di negara tersebut, yang juga merupakan mantan Wakil 

Perdana Menteri, pernah menyatakan:  

“Tanah bagi Ni-Vanuatu adalah seumpama seorang ibu bagi bayinya. Dengan tanah itulah dia 
mendefinisikan identitasnya dan dengan tanah itulah dia mempertahankan kekuatan spiritualnya. " 

(Tor, R. Agustus 2004) 

 

PENDUDUK 

Penduduk Vanuatu dikenal dengan sebutan Ni-Vanuatu. Sebagian besar dari mereka merupakan 

keturunan Melanesia dan minoritas Polinesia yang mendiami pulau-pulau terpencil. Sebagian 

besar merupakan perpaduan dari Eropa, Asia dan Kepulauan Pasifik lainnya yang berdiam di 

kepulauan. Para peneliti memperkirakan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Vanuatu akan 

mencapai sekitar 312.000 jiwa.  

 



HARI DOA SEDUNIA 2021 
DIPERSIAPKAN OLEH KOMISI HDS NEGARA VANUATU 

“MEMBANGUN DI ATAS DASAR YANG KUAT (MATIUS 7:24-27)” 

10 

 

Pakaian Tradisional Vanuatu 

 

Sebagian besar penduduk Vanuatu tinggal di daerah pedesaan. Kota Port Vila dan Luganville 

memiliki populasi yang lebih besar. Port Vila merupakan kota dengan penduduk terbesar 45.000 

jiwa, jumlah yang mengambil 19% dari total populasi negara.  

 

 

Nelayan Asal Vanuatu 

Vanuatu mendukung teknologi modern, tetapi juga bangga dalam mempertahankan identitas 

budaya dan nilai-nilai tradisionalnya. Pakaian tradisional, makanan, tarian, dan nyanyian yang 

mereka miliki sangat mengagumkan.  

Makanan pokok Ni-Vanuatu berupa ubi, talas, pisang, kelapa, tebu, kacang tropis, sayuran hijau, 

babi, unggas, dan makanan laut. Dalam perayaan dan upacara seringkali dilakukan tukar-menukar 

makanan. Babi seringkali menjadi hidangan yang disertakan dalam pertukaran makanan tersebut 

serta menjadi makanan wajib di setiap acara dan ritual penting. Hidangan yang sering disajikan 

dalam upacara nasional adalah lap- lap.  
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Lap-lap, makanan khas Vanuatu 

 

Makanan ini terbuat dari parutan umbi-umbian atau pisang raja yang dicampur dengan santan dan 

kadangkala dicampur sayuran dan daging yang dibungkus dengan daun, kemudian dipanggang 

selama berjam-jam dalam oven tanah tradisional. Pertukaran, persiapan, dan konsumsi kava 

(minuman yang terbuat dari akar kava) adalah bagian yang tak terpisahkan dari acara-acara 

seremonial. 

BAHASA 

Vanuatu adalah negara kecil yang memiliki lebih banyak bahasa lisan daripada yang dimiliki 

tempat lain di dunia. Negara ini memiliki sekurang-kurangnya 113 bahasa tradisional dan dialek 

yang tak terhingga banyaknya. Pada tahun 2004, hanya tinggal sekitar 100 bahasa tradisional yang 

tetap ada karena masuknya penggunaan Bahasa Resmi Bislama. Bislama telah berevolusi dari 

campuran bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa daerah. Karena sejarah kolonial negara, bahasa 

Inggris dan Prancis diadopsi sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam dunia pendidikan.  

Ada kaitan yang cukup kuat antara bahasa, letak negara, dan identitas lokal. Seorang Ni-Vanuatu 
biasanya berbicara dalam bahasa desa dan Bislama sebelum belajar bahasa Inggris atau Prancis. 

Pemilihan Bislama sebagai bahasa negara sesungguhnya mendukung komunikasi, tetapi di samping 

itu berisiko terhadap bahasa daerah yang nyaris punah. 

 

GEOGRAFI  

Vanuatu merupakan kepulauan tropis yang bentuknya menyerupai ketapel/ huruf Y yang terletak 

di Samudra Pasifik Selatan dengan lebih dari delapan puluh pulau, yang enam puluh lima di 

antaranya berpenghuni. Kepulauan Solomon terletak di utara, Kaledonia Baru di selatan, Fiji di 

timur, dan Laut Koral dan Australia di barat. Kepulauan vulkanik yang sebagian besar 

membentang sejauh 560 mil (900 kilometer) dari utara ke selatan dan memiliki luas 5.700 mil 

persegi (14.760 kilometer persegi). Espiritu Santo adalah pulau yang terbesar. Port Vila yang 

merupakan ibu kota negara sekaligus markas kolonial, berada di selatan-tengah pulau Efate.  

 

Port Vila, Ibukota Negara Vanuatu 
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Pulau-pulau tersebut berpotensi rawan bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, dan 

letusan gunung berapi. Ada tujuh gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh pulau. Di Pulau 

Ambae meletus pada September 2017 dan kembali meletus pada 2018. Seluruh penduduk yang 

berjumlah sekitar 11.000 orang kemudian harus dievakuasi. Naiknya permukaan laut mengancam 

mengikis daratan; dan polusi dari asap kendaraan, minyak dari kapal, dan sampah plastik 

membawa dampak buruk bagi lingkungan. Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan undang-

undang yang melarang penggunaan kantong plastik di seluruh negeri. Setiap tahun Vanuatu 

diperkirakan akan mengalami 8 hingga 10 siklon. Topan Pam, siklon tropis kategori 5 melanda 

negara kepulauan itu pada Maret 2015 dan merupakan salah satu topan terburuk yang pernah 
tercatat dimana pada saat itu sekitar 75.000 orang harus mengungsi ke tempat penampungan 

darurat dan 96% tanaman musnah.  

 

AGAMA  

Awalnya, penduduk Vanuatu memiliki cara masing-masing dalam beribadah, dan setiap pulau 

memiliki wilayah yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi mereka yang telah mati, 

seperti yang dimiliki dewa-dewa mereka. Beberapa di antaranya: pulau Torbahad Quat, Pulau 

Malo dekat Santo memiliki Tokotaitai, Penamahad Takaro, pulau Gembala di Provinsi Shefa 

memiliki Supwe, dan Futuna memiliki Majikjiki.  

Penduduk Vanuatu tidak menyembah hewan atau tumbuhan tetapi mereka percaya bahwa ada 

pencipta di surga, dan kepadanyalah mereka mempersembahkan korban. Setiap komunitas juga 

mengakui akan tempat-tempat penting yang berhubungan dengan kepercayaan leluhur dan roh. 

"Tempat-tempat Sakral" ini biasanya berada di puncak gunung, deretan terumbu karang lepas 

pantai, atau tonjolan batu. Para penduduk akan sedapat mungkin menghindari lokasi ini dan 

memperlakukan tempat-tempat tersebut dengan hati-hati.  

Para misionaris dan penjelajah, seperti pedagang dan blackbird yang memimpin rute perdagangan, 

tiba pada waktu yang hampir bersamaan di abad ke-19. Mereka kemudian menyebar ke 

beberapa pulau yang berbeda untuk membawa agama Kristen ke Vanuatu. Awalnya, para 

misionaris tiba di pulau-pulau di wilayah selatan dan perlahan-lahan melanjutkan perjalanan ke 

utara. Misionaris Gereja Katolik pergi ke selatan, Presbiterian di Efate, Anglikan di Utara, dan 

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Malakula. Setelah para misionaris Eropa tiba kemudian 

disusul Polinesia.  

Gereja Presbiterian, yang saat ini merupakan denominasi terbesar, mendirikan gereja pertama 

mereka pada tahun 1852, setelah misionaris pertama menjadi martir pada saat kedatangannya 

pada tahun 1838. Saat ini, agama Kristen mengambil 83% dari total populasi, sementara 17% 

terdiri dari kelompok agama lain, kepercayaan adat dan pemujaan. Gereja-gereja Vanuatu 

beribadah melalui nyanyian dan tarian yang juga diperkuat dengan tradisi dan budaya Vanuatu. 

Gereja yang ada saat ini antara lain adalah Presbiterian, Anglikan, Katolik Roma, Adven Hari 

Ketujuh, dan Gereja Kristus. Dewan Kristen Vanuatu menyediakan platform bagi gereja-gereja 

tersebut untuk bekerja sama secara oikoumenis di seluruh pulau. 

Agama Kristen sangat mempengaruhi budaya leluhur, praktik keagamaan serta sistem 

pemerintahan dan kehidupan sosial. Agama Kristenlah yang awalnya menentang praktik 

kanibalisme dan kepercayaan setempat yang percaya kepada sihir. Kekristenan mengubah sistem  
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kehidupan yang terdesentralisasi di desa-desa menjadi bentuk pemerintahan terpusat ketika para 

misionaris memindahkan orang-orang dari berbagai lokasi mereka ke titik pusat di mana mereka 

membangun gereja, sekolah, dan rumah sakit dan mulai mengajar mereka kabar baik tentang 

Yesus Kristus. Meskipun agama Kristen dikatakan mempersatukan, namun ternyata juga dapat 

berpotensi memecah belah karena ada begitu banyak kelompok serta sekte yang berbeda. 

 

TATA KELOLA TERDESENTRALISASI DI DESA  

Para leluhur Vanuatu tinggal di pulau tersendiri, di desa yang mereka diami sendiri, di rumah 

beratap jerami yang terbuat dari dedaunan dan pohon yang dipahat dengan kapak batu. Setiap 

pulau dan desa memiliki nama dan sistem pemerintahannya masing-masing, juga memiliki bahasa, 

makanan, gaya berpakaian, tabib tradisional, dan petugas perawat masing-masing. 

 

Rainbow Lorikeet, jenis satwa yang dapat ditemui di Vanuatu 

Di seluruh kepulauan, pemimpin utama juga berperan sebagai pemelihara tanah, bahasa, dan 

warisan, serta menjadi penentu norma-norma bagi masyarakat yang ada di wilayah yurisdiksi 

mereka. Ada hukuman yang dijatuhkan untuk ketidaktaatan dan penghargaan yang diberikan atas 

kepatuhan. Laki-laki dan perempuan seringkali berkumpul di Farea (rumah pertemuan yang ada 

di desa) untuk memperbincangkan berbagai masalah. Farea diatur oleh laki-laki tetapi perempuan 

tetap memiliki cara untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Meskipun laki-laki pada 

umumnya adalah pengambil keputusan, namun ada juga pemimpin perempuan, dan mereka 

mengatur rumah pertemuan perempuan dengan cara mereka sendiri.  

Sistem pemerintahan tradisional ini awalnya didesentralisasi. Masuknya orang-orang asing, 

termasuk misionaris, mengubahnya menjadi sistem yang lebih tersentralisasi. Agama memang 

telah mampu mengakhiri banyak perang suku; tetapi juga menciptakan beberapa masalah negatif 

yang perlu ditangani untuk mengembalikan para perempuan ke tempat yang seharusnya.  
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PARA PENJELAJAH 

Pada 1606, penjelajah asing pertama yang tiba adalah seorang Spanyol bernama De Quiros. De 

Quiros tiba di pulau utara Santo dan mengubah nama pulau tersebut menjadi Australis Del 

Espiritu Santo.  

Seorang Prancis, Louis Antoine de Bougainville, kemudian berlayar melalui pulau-pulau itu pada 

tahun 1768.  

Pada 1774, Kapten James Cook datang ke pulau-pulau itu dan menamakannya New Hebrides, 

karena pulau-pulau itu mengingatkannya pada tanah airnya, Hebrides Skotlandia.  

Setelah para penjelajah ini, datanglah para blackbird dan pedagang pisau, senjata, alkohol, 

tembakau, dan kapak. Istilah "blackbirding" mengacu pada penculikan skala besar orang-orang asli 

pulau-pulau di Samudera Pasifik untuk bekerja sebagai pekerja tidak dibayar atau dibayar dengan 

upah kecil di negara-negara yang jauh dari tanah air mereka. Blackbirding banyak terjadi antara 

tahun 1847 dan 1904, ketika penduduk Pulau Pasifik Selatan diculik, ditipu ataupun dipaksa untuk 

bekerja di perkebunan kapas dan gula di Queensland, Fiji dan Hawaii.  

Blackbirders dan pedagang juga memperkenalkan penyakit asing yang menewaskan ribuan orang 

dan menciptakan malapetaka di Vanuatu.  

 

PEMERINTAH KONDOMINIUM  

Pada tahun 1906, New Hebrides menjadi koloni yang diperintah bersama oleh Inggris Raya dan 

Prancis. Kondominium New Hebrides memiliki Pengadilan Bersama tetapi masing-masing 

menjalankan birokrasi administrasi, sistem kesehatan, pasukan polisi, dan sistem pendidikan yang 

terpisah. Sementara itu penduduk asli dari New Hebrides tidak memiliki kewarganegaraan di 

tanah air mereka sendiri. Mereka bukan warga negara Prancis, Inggris, atau New Hebrides. 

Mereka ini tidak memiliki identitas hukum, tidak memiliki hak, tidak memiliki paspor, dan tidak 

memiliki hak atas tanah. Mereka tetap hidup tanpa kewarganegaraan sampai kemerdekaan pada 

tahun 1980. 

Kehidupan di bawah dua kekuatan kolonial itu sangat menyulitkan karena ternyata mereka 

memiliki agenda yang berbeda; Prancis ingin menggabungkan dan memerintah, sementara Inggris 

ingin mempersiapkan penduduk asli untuk memerintah sendiri. Persaingan dan konflik 

memuncak pada tahun 1970-an, ketika kedua penguasa mendukung partai politik yang berbeda 

menjelang kemerdekaan. Partai utama yang mendukung kemerdekaan didukung oleh Inggris.  

Pada 1978, rakyat menyerukan kemerdekaan, 1979, pemerintah persatuan nasional dibentuk. 

Kemerdekaan dideklarasikan pada 30 Juli 1980, dan demokrasi parlementer dipasang. Pastor 

Walter Lini menjadi perdana menteri pendiri, dan menjabat hingga 1991. Negara itu kemudian 

berganti nama menjadi Vanuatu, yang secara harfiah berarti 'Negara yang Berdiri', dan motto 

diadopsi yang berbunyi "Kami Berdiri di Hadapan Tuhan." 

 

EKONOMI 
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Iklim Vanuatu yang sedang dan lahannya yang subur cocok untuk kegiatan pertanian dan 

menggembalakan ternak. Dalam ekonomi berbasis pertanian, penduduk bergantung pada  

 

 

 

berbagai variasi tanaman untuk mata pencaharian mereka. Praktek tradisional pelestarian darat 

dan laut memungkinkan daerah-daerah tertentu dapat digunakan untuk memancing, berkebun, 

dan berburu sambil membiarkan wilayah lain untuk melakukan proses regenerasi atau 

reproduksi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup untuk 

masyarakat.  

Ubi, pisang, talas, kumara (ubi jalar), singkong dan kacang-kacangan juga dibudidayakan secara 

organik. Kelapa, kopi, kayu cendana, kayu putih, coklat dan kava semuanya dibudidayakan untuk 

menghasilkan pendapatan. Selain itu ada minuman segar yang diperoleh dari buah kelapa, kopra 

untuk minyak kelapa serta untuk memasak, serta lotion tubuh dan rambut. Pohon kelapa 

dipandang sebagai pohon kehidupan karena semua bagiannya bermanfaat.  

Pertumbuhan ekonomi Vanuatu diperoleh dari sektor pariwisata, konstruksi, dan layanan 

keuangan lepas pantai. Sektor pariwisata dan sektor jasa terkait menyumbang 40% dari produk 

domestik bruto dan 1/3 orang dalam pekerjaan formal. Pemerintah tetap menjadi pemberi kerja 

terbesar. Hotel dan resor besar dimiliki oleh orang asing dan ini menghasilkan keuntungan 

utama bagi negara. Vanuatu adalah surga pajak yang memperoleh penghasilan dari pendaftaran 

perusahaan, biaya, dan pendaftaran pengiriman lepas pantai.  

 

 

Pasar di Vanuatu 

Ada juga pekerjaan yang berpenghasilan kecil seperti Nagol (Menyelam di darat), menganyam 

tikar dan keranjang tradisional. Para perempuan membuat dan menjual pakaian di pasar untuk 

mendapatkan uang guna membantu menghidupi keluarga mereka. Pemerintah kemudian 

memperkenalkan skema Pekerjaan Musiman Regional dalam kemitraan dengan pemerintah 

Australia dan Selandia Baru. Hal ini dilakukan dengan memberikan pekerjaan jangka pendek 

berbasis keterampilan dengan visa jangka pendek untuk mempekerjakan tenaga kerja di bidang 
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pertanian di negara-negara tersebut. Hal tersebut dianggap mampu untuk meningkatkan arus 

pengiriman uang saat ini dari mereka yang telah bekerja di Australia dan Selandia Baru.  

 

 

Industri manufaktur hanya menyumbang 5 sampai 9% dari Produk Domestik Bruto; Sebagian 

besar terdiri dari daging sapi, kopra, kakao, kopi, kayu dan kava untuk diekspor. Mitra dagang 

utama Vanuatu adalah Australia, Jepang, Prancis, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru.  

 

SISTEM KEAMANAN SOSIAL 

Keluarga-keluarga tradisional di pedesaan Vanuatu memiliki sistem jaminan sosial terintegrasi di 
mana ada tempat untuk semua orang dimana tidak ada kemiskinan karena orang-orang bekerja 

di tanah mereka sendiri, menanam makanan mereka sendiri, dan membuat kerajinan mereka 

sendiri untuk diperdagangkan atau digunakan di rumah sendiri. Mereka saling berbagi dan 

membantu satu sama lain; mereka juga peduli terhadap sesama yang tua maupun muda.  

Namun, dengan sistem kebijakan moneter saat ini serta adanya tren mentalitas keluarga inti yang 

semakin berkembang telah mengakibatkan kesenjangan besar antara yang kaya dan mereka yang 

miskin. Penduduk dari pulau-pulau membanjiri kota-kota dan berharap dapat menemukan 

pekerjaan yang tidak sepenuhnya menjanjikan dan kadangkala mereka tidak memenuhi kualifikasi 

yang diminta oleh si pemberi kerja. Mereka juga seringkali mendapati diri mereka tidak memiliki 

cukup makanan, air, atau tempat tinggal yang layak.  

Dengan diperkenalkannya tanaman komersial dan ternak, sebagian besar lahan subur cenderung 

digunakan untuk tujuan tersebut ketimbang untuk tanaman pangan, sehingga menyebabkan 

terjadinya malnutrisi. Meskipun ada lahan yang tersedia untuk pengembangan pertanian, 

kurikulum pendidikan yang ada tidak mengarahkan kaum muda ke bidang pertanian, kehutanan 

dan perikanan sebagai pekerjaan yang layak, tetapi lebih pada pekerjaan kerah putih. Hal ini 

merupakan persoalan yang perlu segera ditangani di Vanuatu.  

 

SENI DAN HIBURAN  

Sebagaimana setiap penduduk di Kepulauan Pasifik lainnya, penduduk Vanuatu juga menyenangi 

musik dan tari-tarian. Alat musik tradisional seperti gong ukiran, bambu yang dibunyikan dengan 

tongkat, suling bambu, maracas, digunakan untuk membuat bunyi berirama, bersama-sama 

dengan suara, tepukan tangan, dan hentakan kaki. Ada juga band modern serta deretan band 

lokal untuk pria dan wanita. Vanuatu memiliki banyak tarian, tidak hanya tarian untuk semua 

orang - tetapi juga tarian yang khususkan untuk pria dan wanita.  

Mereka juga membuat gambar di pasir, bermain  tali, dan berselancar. Beberapa permainan bagi 

orang dewasa juga dimainkan selama malam bulan purnama; dan tentu saja, ada cerita-cerita 

tentang kisah asal-usul manusia dan cerita-cerita binatang.  

Nagol (menyelam di darat) dilakukan oleh para lelaki untuk menunjukkan kemampuan dan 

kehebatan mereka juga sebagai sarana untuk menyenangkan para dewa atas hasil pertanian yang 

melimpah. Nagol menarik banyak turis ke negara ini termasuk Ratu Inggris. Kerangka dan 
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tanaman merambat untuk struktur Nagol dipilih dengan cermat oleh para pelompat 

berpengalaman; tabib tradisional pun tetap berada di lokasi jika terjadi kecelakaan.  

 

 

 

 

Nagol, olahraga asal Vanuatu 

Anak-anak juga memiliki permainan dan tarian sendiri yang mengajari mereka nilai-nilai moral, 

cara berhitung, mengetahui petunjuk arah, dan angka-angka. Di era Vanuatu masa kini, para 

penduduk mulai menyenangi olahraga seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan tinju.  

 

PENDIDIKAN 

Orang tua adalah guru yang pertama kali dimiliki oleh seorang anak sebelum mereka 

melanjutkan ke sistem pendidikan untuk mendapatkan keterampilan untuk kehidupan dan 

standar hidup yang lebih baik.  

Kedatangan misionaris dan Kondominium New Hebrides mengubah sistem pendidikan dan 

kehidupan masyarakat, Kristianitas mengubah sistem sosial dan peran laki-laki dan perempuan, 

sedangkan kondominium menciptakan sistem sekolah ganda - satu dalam bahasa Inggris dan satu 

lagi dalam bahasa Prancis.  

Di tiga tahun pertama di sekolah, anak-anak di daerah perkotaan belajar Bahasa Bislama, 

sedangkan anak-anak di pedesaan belajar bahasa daerah lokal.  

Pendidikan dasar tidak gratis dan tidak diwajibkan. Hal tersebut diatur oleh hukum di bawah tiga 

tujuan utama: akses, kualitas dan manajemen. Pemerintah membantu pendidikan untuk 

mensubsidi biaya sekolah selama enam tahun pertama agar lebih banyak anak dapat mengakses 

pendidikan. Banyak anak di pedesaan yang masih berjalan cukup  jauh untuk pergi ke sekolah; 

beberapa bahkan harus meninggalkan rumah dan bersekolah di sekolah asrama pada usia yang 

masih sangat muda.   
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Pendidikan menengah hanya tersedia bagi mereka yang mampu. Kebanyakan keluarga hanya 

mampu mendidik anak tertua. Jika anak tertua adalah seorang perempuan, kemungkinan ia akan 

terabaikan dan kesempatan pendidikan tersebut akan diberikan kepada anak laki-laki tertua.  

 

 

KESEHATAN ANAK DAN MALNUTRISI 

Sejak Vanuatu meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1992, kesehatan reproduksi 

perempuan dan anak-anak telah menjadi prioritas nasional utama pemerintah. Kesehatan 

reproduksi dan anak dipahami sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang 

kompleks. Namun, Vanuatu gagal mencapai tujuan pembangunan milenium 2015 untuk 

mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Sebagian besar kematian pada anak di bawah usia 5 

tahun diperkirakan karena kurang gizi, dan peningkatan stunting lebih mungkin terkait dengan 

praktik pemberian makan yang tidak tepat.  

Diperkirakan 75% penduduk tinggal di daerah pedesaan dengan sarana transportasi dan 

komunikasi yang buruk, tenaga kesehatan yang kurang berkualitas, sumber daya manusia yang 

kurang memadai, dan fasilitas kesehatan yang buruk. Masalah kesehatan utama bagi wanita, selain 

kesehatan reproduksi dan kematian ibu, adalah kanker payudara dan serviks, karena skrining dan 

pengobatan terbatas.  

Perkiraan pertumbuhan populasi Vanuatu adalah salah satu yang tertinggi di Wilayah Pasifik. 

Tingkat kesuburan tanah yang tinggi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar pada mata 

pencaharian masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat adalah masyarakat yang didominasi 

laki-laki, beberapa sikap tertentu berdampak buruk pada pilihan dan perilaku reproduksi dan 

perawatan anak. Promosi keluarga berencana dan pemberian layanan diperlukan.  

 

Anak Vanuatu 
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Banyak anak-anak yang menderita gizi buruk sejak mereka masih kanak-kanak akibat diare, 

pneumonia, dan penyakit lainnya. Berbagai bukti  dan penelitian diperlukan untuk menurunkan 

kematian dan penderitaan ibu, bayi baru lahir dan anak-anak, sehingga dapat menciptakan akses 

kepada layanan yang menyediakan layanan oleh tenaga kesehatan profesional. perawatan, dan  

 

 

perawatan masa nifas oleh bidan terlatih, perawatan esensial dini, perawatan darurat kebidanan 

dan bayi baru lahir. Sangat penting untuk mendidik para ibu tentang pemberian ASI sejak dini 

dan eksklusif selama enam bulan pertama, suplementasi makanan, obat cacing, imunisasi, serta 

pencegahan dan penanganan penyakit anak dan gizi buruk.  

Malnutrisi masih membutuhkan perhatian di daerah pedesaan dan perkotaan. Makanan 

tradisional Vanuatu mengandung karbohidrat yang tinggi dan rendah protein, dan banyaknya  

jenis makanan olahan dan cepat saji telah memperburuk kesejahteraan anak-anak.  

 

AIR DAN SANITASI 

Akses terhadap air minum yang aman bagi tubuh dan fasilitas sanitasi yang memadai masih 

menjadi perhatian besar di Vanuatu. Para penduduk memiliki sumber air yang memprihatinkan 

seperti sumur, mata air dan permukaan air yang tidak terjamin kebersihannya. Pusat kota, Port 

Vila dan Luganville memang memiliki infrastruktur air di wilayah perkotaan. Namun, di pulau-

pulau terluar, air bersih di desa-desa sedang dalam tahap perkembangan dan di samping itu 

rentan terhadap kekeringan dan bencana alam.  

 

Pantai Eton, Vanuatu 

Banyak sumber air yang lokasinya jauh dan membutuhkan waktu 30 menit hingga satu jam untuk 

dicapai. Fasilitas sanitasi masih membutuhkan banyak perbaikan untuk membantu mengatasi 

masalah kesehatan yang ada. 

 



HARI DOA SEDUNIA 2021 
DIPERSIAPKAN OLEH KOMISI HDS NEGARA VANUATU 

“MEMBANGUN DI ATAS DASAR YANG KUAT (MATIUS 7:24-27)” 

20 

 

KAUM MUDA 

Kaum muda di rentang usia 12 sampai 30 tahun merupakan sepertiga dari populasi Vanuatu. 

Data menunjukkan adanya peningkatan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke 

perkotaan. Kaum muda bermigrasi ke Luganville dan Port Vila untuk mendapatkan pendidikan,  

 

demi memperoleh pelatihan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Kegiatan utama bagi 

kebanyakan kaum muda adalah memproduksi barang-barang kerajinan untuk digunakan 

masyarakat, yang mana 1 dari 20 pemuda tidak mendapatkan bayaran.  

Sementara itu 16% kaum muda berusia 15-29 di perkotaan memiliki semacam akses ke internet, 

angka ini turun menjadi 3% di daerah pedesaan untuk kelompok usia yang sama. Kebanyakan 

remaja di daerah pedesaan hanya memiliki akses ke telepon seluler dan radio.  

 

Kaum Muda Vanuatu 

Pada usia 17, 3% anak perempuan dapat menikah secara resmi dan pada usia 30, hampir dua 

pertiga dari mereka. Untuk laki-laki, 93% masih lajang pada usia 19 dan pada usia 30 lebih dari 

separuh (57%) sudah menikah.  

 

KAUM PEREMPUAN 

Dalam 20 tahun terakhir, telah terjadi perubahan besar terhadap para wanita di Vanuatu. 

Kesenjangan gender dalam literasi dan pendidikan telah berkurang. Di beberapa provinsi, anak 

perempuan mengungguli anak laki-laki dalam kehadiran di sekolah.  

Sejak kemerdekaan tahun 1980, lima perempuan telah terpilih menjadi anggota Parlemen 

Nasional. Laporan terbaru menunjukkan bahwa perempuan hanya mewakili 3% dari total posisi 

senior/ eksekutif pemerintahan. Yang lebih sering terjadi adalah perempuan dikucilkan dari 

pengambilan keputusan dan ditiadakan dari posisi kepemimpinan.  

Perempuan diwakili oleh 40% dari angkatan pekerja di sektor publik dan swasta disandingkan 

dengan 60% laki-laki. Sebagian besar dari mereka merupakan ibu rumah tangga paruh waktu yang 

merawat anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas dan anggota keluarga lainnya.Namun, 

dalam hal ekonomi subsisten lebih banyak wanita yang terlibat daripada pria (masing-masing 49% 
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dan 41%). Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan, perubahan iklim, bencana, 

dan tekanan mata pencaharian lainnya. Kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk 

membuka usaha juga terbatas karena mereka tidak memiliki akses ke modal, layanan keuangan 

dan pasar.  

Hal ini terutama terjadi pada perempuan pedesaan. Terlepas dari isu-isu diskriminatif tersebut, 

perempuan berpartisipasi dalam dunia usaha dengan caranya sendiri-sendiri, mereka mencari  

 

nafkah dengan menjual pakaian, sayur, dan buah-buahan di pasar. Terdapat lebih banyak rumah 

tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai oleh perempuan dengan anak, cucu, atau anggota 

keluarga besar dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Meskipun 
sebagian besar beban pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan, namun angka harapan 

hidup mereka lebih tinggi daripada laki-laki.  

 

 

Perempuan Vanuatu 

Kekerasan berbasis gender adalah masalah serius yang menimpa perempuan dan anak 

perempuan. Sekitar 60% perempuan di Vanuatu pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan 

fisik dan / atau seksual dalam hidup mereka, dimana 21% di antaranya mengalami luka permanen. 

UU Perlindungan Keluarga adalah kerangka hukum yang melindungi dan mendukung perempuan 

dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.  

Dalam demokrasi parlementer di Vanuatu saat ini, terdapat ketentuan dalam Konstitusi untuk 

kesetaraan / kesetaraan gender, tetapi tidak ada kemauan politik untuk menerapkannya. Dari 

perspektif Kristen, Alkitab juga menggambarkan pria dan wanita sebagai pasangan (Kejadian 

1:26), tetapi lembaga agama tidak melakukan bagiannya untuk mendorong wanita menggunakan 

potensi mereka. Jika pemerintah, kelompok agama dan kepala suku yang berbeda bekerja sama 

dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan kesetaraan gender yang akan sangat meningkatkan 

hak-hak dasar perempuan. 

HARI DOA SEDUNIA 
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Sejarah Hari Doa Sedunia di Vanuatu dikumpulkan melalui percakapan dan penelitian oleh 

komite saat ini. Kebaktian Hari Doa Sedunia yang pertama dilaporkan diadakan pada tanggal 8 

Maret 1946, di Gereja Presbyterian Paton Memorial di Port Vila.  

 

 

Hari Doa Sedunia diperkenalkan oleh misionaris Kanada, Ny. Amy Skinner dan Ny. Catherine 

Ritchie, Nyonya Leimaku Sokomanu adalah pengkhotbah untuk kebaktian pertama ini. Koleksi  

 

persembahan dari 15 pound dibagi dan didistribusikan ke berbagai misi: 9 pound untuk 

pengungsi di China, 3 pound untuk pengungsi di Australia, dan 3 pound adalah pekerjaan lokal 

dari Persatuan Misi Wanita Presbiterian. Anggota komite terpilih pertama untuk Hari Doa 

Sedunia adalah Presiden Ny. Touali dan Sekretaris Salmone Bakokoto.  

Atas undangan Presbiterian, Anglikan dan Katolik bergabung pada tahun 1981. Jemaat Wanita 

dari Apostolik dan Gereja Kristus ingat bergabung bersama sebagai remaja putri pada 1980-an di 

pulau Ambae dan Pentakosta. Di tahun-tahun berikutnya, wanita lain dari gereja yang berbeda di 

seluruh pulau bergabung dengan Hari Doa Sedunia.  

Dengan pembentukan Komisi Perempuan dari  Dewan Gereja Vanuatu, pada awal 2000-an, 

kolaborasi dengan kelompok WDP sudah ada. Komite Internasional Hari Doa Sedunia 

mengadakan lokakarya di Vanuatu pada tahun 2011 untuk memperkuat hubungan antara 

kelompok-kelompok tersebut. Komite Vanuatu baru-baru ini diorganisir kembali secara 

ekumenis dan menegaskan disposisi untuk mengembangkan sumber daya untuk program WDP 

2021. Lokakarya yang difasilitasi oleh Direktur Eksekutif, Ketua, dan Perwakilan Regional Hari 

Doa Sedunia diadakan pada tahun 2018. Kemudian kelompok kerja Vanuatu melanjutkan proses 

penulisan materi selama setahun. Sebagian besar persiapan dilakukan pada saat perayaan tahunan 

semakin dekat di Vanuatu dan di seluruh dunia.  

Doa Komite Vanuatu adalah bahwa hubungan ekumenis yang mereka alami selama diberikan 

kesempatan untuk bekerja sama untuk program 2021 akan mengangkat suara wanita Vanuatu di 

seluruh dunia. Bagi banyak orang yang berpartisipasi dalam proses penulisan, ini adalah 

pengalaman ekumenis pertama mereka. Semua yakin bahwa ini akan membawa jaminan baru 

pada suara wanita Vanuatu.  

Komite ingin mengembangkan inisiatif untuk membantu perempuan muda di pedesaan dengan 

menciptakan lapangan kerja dan kesempatan pendidikan. Mereka juga ingin membantu dengan 

program kesehatan yang berfokus pada masalah ibu, kesehatan anak, dan kanker.  

Komite juga berterima kasih kepada Tuhan, untuk Vanuatu yang mampu bangkit selama momen-

momen penting dalam sejarahnya seperti pemindahan paksa untuk tenaga kerja gratis 

(blackbirding) dan pemerintahan kolonial.  

Ni-Vanuatu siap untuk menentukan masa depan mereka sendiri dengan bimbingan Yang 

Mahakuasa, yang merupakan sandaran hidup mereka. Mereka berdiri bersama wanita dan pria di 

dunia dan dengan bangga menyatakan bahwa negara Vanuatu dibangun di atas Batu Penjuru, yaitu 

Kristus Sang Raja. 

 



HARI DOA SEDUNIA 2021 
DIPERSIAPKAN OLEH KOMISI HDS NEGARA VANUATU 

“MEMBANGUN DI ATAS DASAR YANG KUAT (MATIUS 7:24-27)” 

23 

 

 

 

 

 

 

 

Panduan Ibadah Hari Doa Sedunia Dewasa 2021 

 

Persiapan  

1. Bentuklah kelompok antar generasi untuk memimpin ibadah (Dapat terdiri dari perempuan 

dewasa, remaja, dan anak-anak). Tahun ini, program yang disusun tidak menetapkan jumlah 

petugas pemimpin ibadah, sehingga mohon menyesuaikan jumlah pemimpin dengan konteks 

lokal, dan membagikan materi bagi masing-masing mereka.  

2. Siapkan kalung berupa karangan bunga yang dikenal sebagai asalusalu (saloosaloo) untuk 

dikenakan oleh para pemimpin atau petugas ibadah.  

3. Bentuklah kelompok yang akan mempersiapkan tari-tarian dan nyanyian serta benda dan 

simbol yang akan diperlukan untuk menghiasi meja altar.  

4. Siapkan dua meja untuk benda dan simbol untuk digunakan selama prosesi. Di atas salah satu 

meja, letakkan bendera Vanuatu dan spanduk bertuliskan tema “Membangun di Atas Dasar 

Yang Kuat” di samping bendera. Jika memungkinkan, sertakan juga kerajinan tangan dan 
makanan tradisional khas Vanuatu seperti minyak cendana, keranjang, manik-manik, kalung 

keong dan umbi-umbian.  

5. Di meja yang berbeda, letakkan lilin dan Alkitab.  

6. Jika memungkinkan, persiapkan seseorang untuk meniup cangkang keong, atau shofar, atau 

untuk memukul gong/ drum.  

7. Paduan suara atau pemandu lagu yang cukup berpengalaman juga dapat disiapkan untuk 

mengisi saat-saat hening sebelum doa ucapan syukur, pengakuan dan komitmen, serta suara 

dari Vanuatu. Doa pengakuan dan doa komitmen dapat dipersiapkan terlebih dahulu 

berdasarkan konteks jemaat dan komunitas masing-masing untuk dibaca pada waktu yang 

telah ditentukan.  

8. Matius 7: 24-27 adalah teks utama Alkitab untuk tema tahun ini "Membangun di atas 

Dasar Yang Kuat" dengan fokus utama untuk mengisi hidup dengan sikap bijaksana. Teks 

dapat digunakan untuk meditasi, khotbah atau refleksi kelompok. Setiap kali kita 

mendengarkan firman Tuhan, di saat yang sama kita juga seharusnya merenungkan teks dan 

pesan di dalamnya dan mempertimbangkan apa tindakan kita dalam melakukannya. Termasuk 

di dalamnya momen meditasi sebagai bagian dari Pendalaman Alkitab. (Silakan melihat versi 

lengkap dari Pendalaman Alkitab yang disiapkan oleh Komite Hari Doa Sedunia Vanuatu)  

Pembacaan teks utama Alkitab dapat dipersiapkan secara kreatif melalui drama atau narasi 

ekspresif. Drama ini dapat dibuat dalam bentuk narasi dan juga dapat melalui beberapa 

pertanyaan untuk memotivasi para peserta dalam merenungkan bacaan Alkitab saat ini serta 

untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam tindakan nyata. Salah satu contoh cerita dapat 



HARI DOA SEDUNIA 2021 
DIPERSIAPKAN OLEH KOMISI HDS NEGARA VANUATU 

“MEMBANGUN DI ATAS DASAR YANG KUAT (MATIUS 7:24-27)” 

24 

 

menggambarkan bagaimana sebuah keluarga menaruh iman percaya kepada Tuhan, sehingga 

bersama-sama anggota keluarga dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam hidup 

mereka. 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN IBADAH HARI DOA SEDUNIA 2021 

Perayaan HDS 2021 tahun ini kita rayakan pada Jumat 5 Maret 2021 dengan materi yang telah 

disiapkan oleh Komisi HDS dari negara Vanuatu. Namun demikian, ibadah HDS tentu dapat 

dilaksanakan pada hari Minggu bersama-sama dengan jemaat atau di hari lainnya. Tata Ibadah 

HDS ini didistribusikan untuk digunakan dalam Perayaan HDS 2021 sebagai wujud kebersamaan 

dalam gerakan oikoumenis oleh Gereja-Gereja di Indonesia dengan Gereja-Gereja lain di dunia.  

Sebagai tanda solidaritas, kami mengajak kita semua dengan kerelaan hati berbagi berkat Tuhan 

melalui pengumpulan persembahan HDS yang akan diperuntukkan bagi Program Kemanusiaan 

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Negara-Negara Anggota HDS yang akan dikirimkan 

melalui Komisi HDS International, dan untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia 

melalui PGI.  

Persembahan HDS yang terkumpul mohon dapat dikirimkan melalui transfer bank melalui salah 

satu rekening PGI berikut ini:  

BCA 

Nama Rekening: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  

Nomor rekening: 455.301.222.1  

Alamat Bank: Jl. RP. Soeroso No. 25, RT.9/RW.5, Cikini, Menteng, RT.9/RW.5, Cikini, Menteng, 

Kota Jakarta Pusat, 10330 8  

 

BNI 

Nama Rekening : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  

Nomor Rekening: 000.669.1581  

Alamat Bank: Gedung IAST-UI, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440  

 

MANDIRI 

Nama Rekening : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  

Nomor Rekening: 123.000.426.317.6  

Alamat Bank : Jalan Salemba Tengah No. 12B Jakarta Pusat 10440  

 

Apabila persembahan telah dikirimkan, mohon dapat menghubungi Biro Perempuan dan Anak 

PGI dengan mengirimkan bukti pengiriman/transfer. Kami juga akan sangat bersukacita apabila 

dokumentasi perayaan HDS di tempat Bapak/Ibu/Saudara masing-masing dapat dikirimkan 
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kepada kami melalui email: perempuan_pgi@yahoo.co.id atau nomor kontak whatsapp: 0852-

1808-5428.  

 

Selamat merayakan HDS 2021,  

 

Tuhan memberkati kita sekalian. 

 

 

TATA IBADAH HARI DOA SEDUNIA DEWASA 2021 

 

PROSESI IBADAH  

Seorang wanita memegang sebuah lilin yang menyala dan seorang lainnya memegang Alkitab yang 

terbuka saat prosesi dimulai. Setelah mereka, akan diikuti oleh beberapa wanita dan / atau anak-anak 

yang membawa bendera Vanuatu dan benda serta simbol lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Mereka akan diiringi oleh nyanyian dan tarian hingga sampai ke altar dan kemudian meletakkan lilin 

dan Alkitab di atas meja dekat mimbar, sementara benda dan simbol lainnya ditempatkan di atas meja 

yang khusus yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

 

UCAPAN SELAMAT DATANG  

Pemimpin: Selamat datang dalam Perayaan Hari Doa Sedunia 2021, yang dipersiapkan oleh 

para saudari kita, perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan 

saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.  

Sebagian besar penduduk Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia, 

merupakan bagian dari budaya, bahasa, nilai tradisional, dan spiritualitas Vanuatu. Pantai berpasir 

hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya 

memukau, buah-buahan dan kacang-kacangan di hutan semuanya membuat pulau ini menjadi 

lingkungan yang murni berseri, meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi, 

seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi aktif.  

Setiap pulau dan desa dulunya memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri, dewa 

sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing serta rumah jerami mereka yang terbuat 

dari daun dan pohon yang dibangun menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan 

berkumpul di Farea (rumah pertemuan desa) untuk membahas masalah-masalah yang sedang 

terjadi.  

Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah Republik 

yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah Kondominium Prancis dan 
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Inggris. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya 

kepada siapa pun untuk bersama mereka berkata "Kami Berdiri di Hadapan Tuhan." 

 

 

 

 

Lagu Pembukaan- “Greeting Song”  

Disusun pada Lokakarya Persiapan WDP oleh anggota Komite Vanuatu Nasional WDP untuk program 

2021. © WDPIC 

 

Greetings to you, Greetings to you,  

Greetings to you everyone  

God will bless us in our worship 

He will guide us, He will bless us 

We are here in His presence 

We are one in God’s love 

Greetings to you, Greetings to you, 

Greetings to you everyone 
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PANGGILAN BERIBADAH 

(Jika memungkinkan, seseorang dapat diminta meniup cangkang keong, atau shofar, atau menabuh 

gong atau drum. Setelah usai, pemimpin melanjutkan pembacaan Firman Tuhan dari kitab Mazmur.)  

 

Pemimpin: Mari kita membaca bersama dari Mazmur pujian seperti yang tertulis di ayat 

pertama Mazmur 127: Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang 

yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah pengawal 

berjaga-jaga.  

Semua: Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan Sang Pembangun rumah. Marilah 

kita menjadi salah satu di antaranya! Amin.  

 

Lagu: “Listening to the Voices from Vanuatu.” 

Disusun pada Lokakarya Persiapan WDP oleh anggota Komite Vanuatu Nasional WDP untuk program 

2021 

 

It is time to get together as a nation and family 

Let’s forget our diff’rences and let us work in unity 

Let us build up Vanuatu with love and unity 

We are family, we are one.  

We are Ni Vanuatu 

 

From the North down to the South all the islands, we are one.  

In God we stand, brothers and sisters we are strong 

Let us build up Vanuatu with love and unity 
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We are family, we are one.  

We are Ni Vanuatu 

 

 

 

Doa Pengucapan Syukur 

Pemimpin: Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. 

Kudus, Kudus, Kudus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamNya, Tuhan 

hadir dalam sejarah umat-Nya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di 

atasNya Vanuatu berdiri, kami memuji kebesaranMu.  

Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain 

dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada Perayaan Hari Doa Sedunia ini.  

Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami. 

Engkaulah yang telah memberi kami otoritas, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman untuk 

merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. 

Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari 

yang indah, laut biru dan atas ketenangan perairan pulau Vanuatu.  



HARI DOA SEDUNIA 2021 
DIPERSIAPKAN OLEH KOMISI HDS NEGARA VANUATU 

“MEMBANGUN DI ATAS DASAR YANG KUAT (MATIUS 7:24-27)” 

29 

 

Terima kasih untuk alunan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan 

keaiaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui 

aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagunganMu.  

 

 

Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta 

nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cintaMu.  

Semua: Pujian, kemuliaan dan kehormatan hanya bagiMu selamanya. Ya Tuhan Pemberi 

Kehidupan, terimalah pujian kami. 

 

Doa Pengakuan Dosa 

Pemimpin: Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang setia dan adil untuk mengampuni kita 

(I Yohanes 1: 9).  

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu. Kami menengadah di hadapan takhta 

rahmatMu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah 

mendengarkan perintahMu tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami 

melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang 

seharusnya kami kerjakan.  

Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah bahkan negara kami. Kami mencoba 

membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas 

dasar yang kuat seperti apa yang telah diajarkanYesus, tetapi sesungguhnya kami membangun di 

atas pasir. Kami hendak diubahkan, pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa 

yang adil dan benar.  

Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaanmu di 

lautan dengan membuang sampah ke sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota 

laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus menerus. Kami sadar 

bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan 

komitmen untuk memenuhi perintahMu menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. 

(Sertakan di sini doa pengakuan dosa berdasarkan konteks lokal.)  

Semua: Tuhan, dengarkanlah doa kami. 

 

Doa Komitmen  

Pemimpin: Tuhan sedang mencari rumah untuk didiami. Rumah apakah yang akan engkau 

dirikan bagi-Ku? (Yesaya 66: 1-2).  
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Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan 

memberikan kami Roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajari kami untuk 

memahami kebenaranMu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang 

menyenangkan dan berkenan bagiMu.  

 

 

Dengan rendah hati kami menyerahkan diri kami untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. 

Dengan kebenaran firmanMu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah 

tangga yang hidup dengan adil dan damai. (Naikkan doa komitmen berdasarkan konteks lokal) 

Semua: Ya Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah komitmen kami. 

 

MENDENGARKAN SUARA DARI VANUATU 

Rhetoh - Nama saya Rhetoh. Saya anak kedua dari sebuah keluarga beranggotakan delapan 

orang. Saya harus berhenti bersekolah di akhir tahun keenam karena tidak ada uang untuk 

melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya 

dan bukan saya karena saya anak kedua dan karena saya seorang perempuan. Suatu hari saya 

mendengar ada kelas menjahit untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan diterima, 

tetapi ayah saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Saya kecewa tetapi saya tidak punya 

uang sendiri untuk membiayai pendidikan saya.  

Saya sungguh berkerinduan untuk melanjutkan pendidikan tetapi tidak ada kesempatan dalam 

sistem sekolah formal. Saya kemudian mencoba mengalihkan perhatian kepada gereja untuk 

dapat mengalihkan pikiran untuk belajar. Saya bergabung dengan kelompok pemuda, menghadiri 

studi Alkitab, dan terlibat dengan pelayanan kaum wanita gereja. Dengan tekad dan iman kepada 

Tuhan, akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar dan bahkan memperoleh 

keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan untuk membiayai keluarga saya.  

Sekarang saya membuat berbagai kerajinan dan menjualnya di Pasar Para Mama di mana wanita 

lain seperti saya, dengan sedikit pendidikan, dapat mencari nafkah dengan keterampilan baru ini.  

Saya sungguh bersyukur untuk keluarga saya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Suami dan 

saya memiliki tiga orang anak. Saya memuji Tuhan atas berkatNya dalam hidup saya dan 

berterima kasih karena Tuhan telah menjadi sumber kekuatan saya, dan membantu saya 

mempraktikkan apa yang telah saya pelajari selama ini sehingga saya pun menjadi kuat dan 

bijaksana di dalam Tuhan.  

 

Narator- Di Vanuatu, banyak anak di pedesaan harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah, 

beberapa bahkan harus meninggalkan rumah dan bersekolah di sekolah berasrama pada usia 

yang masih sangat muda. Pendidikan tidak berlaku bagi semua orang. Pendidikan di sekolah 
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diberikan dalam bahasa Prancis atau Inggris. Bislama adalah bahasa yang dipelajari untuk 

mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi di perkotaan, tetapi di daerah pedesaan juga 

terdapat bahasa mereka sendiri. Akses yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang 

bersekolah masih dalam taraf pengembangan.  

 

 

 

Mothy - Nama saya Mothy. Adik laki-laki saya dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. 

Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Setelah ayah saya 

menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga barunya. Setelah ibu tiri kami 

melahirkan anak-anaknya, sikapnya terhadap kami kemudian berubah total.  

 

Karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan, dan tidak ada ruang di rumah untuk kami 

semua, maka saya harus mencari makanan sendiri di jalan-jalan dan tidur di luar rumah di sebuah 

pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak 

kedinginan.  

 

Entah bagaimana, saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan 

mengasihi saya. Saya tidak dapat memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya, tetapi 

saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya, meskipun 

keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi 

dasar hidup saya. Saya kuat dalam iman Kristiani saya, dan berbagi cerita saya dengan orang lain 

bahwa kita harus percaya pada Tuhan dan akan penyertaanNya.  

 

Hari ini, saya berdoa untuk anak-anak yang nyaris tumbuh seorang diri seperti saya. Semoga kita 

senantiasa mengingat bahwa Tuhan mengasihi mereka dan semoga ada rumah persinggahan yang 

dapat disiapkan bagi anak-anak di setiap negara di seluruh dunia.  

 

Narator: Pertumbuhan populasi Vanuatu diperkirakan menjadi salah satu yang tertinggi di 

kawasan Pasifik. Malnutrisi menjadi isu penting di daerah pedesaan dan perkotaan. Meskipun 

tradisi menanam makanan organik di kebun cukup baik, namun industri penjualan susu bubuk 

dan makanan cepat saji kini telah menjangkau bayi dan anak-anak. 

 

Jacklynda - Nama saya Jacklynda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil, saya 

bermimpi dapat bekerja di bidang pariwisata di Port Vila. Saya kemudian pergi ke Port Vila untuk 

mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan, tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk 

mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Saya tidak memiliki keluarga di sana, jadi saya harus 

tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, 

juga untuk makan ataupun untuk kembali ke desa saya. Saya tahu bahwa ini bukanlah rencana 

yang Tuhan sediakan untuk saya, tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya berdoa 
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agar daerah pedesaan Vanuatu diberi perhatian khusus dan kaum muda dapat menemukan 

peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara 

orang-orang muda untuk tumbuh dan turut berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu.  

 

 

 

Narator- Dengan 75% populasi di daerah pedesaan dengan sedikit pilihan lapangan pekerjaan, 

kaum muda harus bermigrasi ke daerah-daerah yang memiliki peluang ekonomi lebih baik. 

Mereka yang datang dengan latar belakang pendidikan yang minim dan tidak memiliki 

keterampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan di kota. Tingginya tingkat 

pengangguran di kalangan anak muda menciptakan generasi yang tidak mampu melihat masa 

depan, yang sesungguhnya  merupakan kerugian besar bagi negara. Dibutuhkan kebijakan dan 

program untuk perbaikan daerah pedesaan, di mana kaum muda dapat menetap dan membaur 

dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. 

 

PEMBACAAN FIRMAN TUHAN  

Pemimpin: Mari kita mendengarkan firman Tuhan menurut Injil Matius pasal 7 ayat 24-27  

Catatan: Matius 7: 24-27 adalah teks utama Alkitab untuk tema tahun ini “Membangun di Atas Dasar 

Yang Kuat” dengan fokus utama untuk mengisi kehidupan dengan bijaksana. Silakan gunakan teks 

dan tema Alkitab untuk mengelaborasi meditasi, khotbah atau refleksi kelompok.  

Pengantar diskusi kelompok: Teks utama Alkitab untuk Perayaan Hari Doa Sedunia di Vanuatu 

berasal dari bagian pengajaran Yesus, yang berbicara tentang bagaimana untuk masuk ke dalam 

kerajaan surga. Akhir pasal 7 menyimpulkan apa yang dimulai di pasal 5 tentang Khotbah di Bukit. 

Penting untuk diingat untuk memberi perhatian kepada apa yang dikatakan Yesus untuk mendengar 

dan melakukan perkataanNya (ayat 24). Ini bukanlah sebuah instruksi yang hampa; Latar 

belakangnya didasari oleh pemahaman penuh tentang pelayanan Yesus dan kerajaan surga. Marilah 

kita mengingat apa yang dikatakan Yesus (Matius 5: 1-11) yang mengingatkan kita untuk menjadi 

seperti seorang bijak yang yang telah melihat berkat-berkat Tuhan.  

Yesus prihatin akan banyaknya orang yang pergi ke bukit untuk mendengar pedoman pengajaranNya 

agar mereka dapat hidup dengan lebih baik. Mereka sungguh lapar dan haus. Setiap pengajaran di 

Matius pasal 5 sampai 7 membahas dua hal - mendengar dan bertindak atau mendengarkan dan 

melakukan. Hasil yang akan datang tergantung pada pilihan yang dibuat dan tindakan yang diambil. 

Kata-kata penutup Yesus untuk ajaranNya di atas bukit adalah sebuah cerita perbandingan. 

Pembangun yang bijak akan aman sementara yang bodoh kehilangan rumahnya. Orang bijak bertindak 

atas perkataan Yesus sedangkan orang bodoh melakukan sebaliknya. Mari kita mempertimbangkan 

hal ini dengan hati-hati sebelum membuat keputusan dalam hidup kita masing-masing.  

Renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut dan bagikan dengan seseorang di samping anda:   
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• Yesus menggunakan dua kata kerja untuk menunjukkan kesimpulan dari pengajaranNya - 

Dengar dan lakukan (24, 26). Apa yang terlintas di pikiran anda saat mendengarnya?  

• Seperti apakah seseorang yang bijak atau seseorang yang bodoh dalam pikiran Anda? 

• Apakah anda terkejut dengan pengajaran Yesus seperti yang dirasakan oleh banyak orang 

(7:28)? 

 

Kesimpulan  

Marilah kita bangkit dan membangun rumah kita, bangsa kita serta dunia kita di atas dasar firman 

Tuhan, yang mengingatkan kita tentang aturan emas - "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya 

orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. " (Matius 7:12) . Ini adalah 

dasar yang kuat bagi kita serta prinsip dasar dari pesan yang hendak dibagikan kepada kita pada hari 

ini. 

 

PERSEMBAHAN  

Lagu: PKJ 223 – ‘Ku Ini Seorang Musafir” (Surely Goodness and Mercy Shall Follow 

Me (Psalm 23:6). 

John W. Peterson (1958) dan Alfred B. Smith (1958). @ 1958 Singspiration (ASCAP)  

Music oleh Brentwood-Benson.  

 

1. ‘Ku ini seorang musafir, mengembara di jalan sesat 

dan Yesus Gembala yang baik meraihku dari jerat. 

Refrein: Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku.  

Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. 

Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan dan ‘ku dijamu di muka lawanku. 

Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. (2x) 

2. OlehNya segarlah jiwaku; kekuatan dib’ri padaku. 

Ke air tenang ‘ku dituntun, dijagaNya dengan tekun. 

3. Di lembah gelap ‘ku berjalan; Jurus’lamat menyertaiku; 

tanganNya memb’ri perlindungan sampai ke rumah Tuhanku. 

 

Doa Persembahan 

Pemimpin: Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembahMu atas segala berkat 

yang telah Engkau berikan kepada kami: Keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan dan air. 

Kami memujiMu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi 

keluarga kami. Kami bawa kepadaMu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan 

melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi 

Perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan, di sini dan di seluruh 

dunia. Amin 

 

DOA UNTUK VANUATU DAN DUNIA  

Doa Syafaat  
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Pemimpin: Mari kita bersatu dalam doa bersama Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia.  

Allah yang Kekal, yang olehNya Vanuatu berdiri, kami memohon Engkau menolong kami untuk 

mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para 

pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tanganMu yang penuh kebijaksanaan.  

 

Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami 

kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang kami cintai ini.  

Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam 

konteks keragaman etnis dan budaya seperti Vanuatu dan di setiap tempat lain di dunia.  

Semua: Ikatlah kebersamaan kami melalui cinta, kedamaian serta kegembiraan.  

Kami mengingat setiap orang yang tinggal di tempat-tempat yang rawan bencana alam serta 

ancaman angin topan, badai, dan gunung berapi.  

Kami mengangkat keprihatinan kami terhadap mereka yang menderita karena mengalami 

ketergantungan akan banyak hal.  

Semua: Tuhan Yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan 

penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta.  

Mari kita berdoa bersama  (Doa Bapa Kami)  

 

Nyanyian penutup - PPK 15: “Selesailah Kebaktian” (Lord dismiss Us with Thy 

Blessing) 

Lagu: William Letton Viner Syair: John Fawcett, 1=A, 4/4 

 

Selesailah kebaktian mohon Tuhan b"ri berkat 

Ku t"lah t"rima kasih rahmat serta keselamatan 

Mohon Tuhan tolong daku lewat dunia yang fana. 

 

Kami dengar Injil s"lamat syukur memuji Tuhan 

Biarlah hati penuh berkat lebih nyata kebaikan 

Makin dekat pada Tuhan tetap kekal teguhkan 

 

Bila dengar Tuhan panggil tinggalkan dunia fana 

Naik ke surga "ku diambil lepas semua sengsara 

Mulai s"karang harus sedia agar kekal berbah"gia. 

https://www.lagu-gereja.com/index.php?ipage=5539
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PENGUTUSAN DAN BERKAT  

 

Pemimpin: Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. 

Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu. 

Biarkan kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di surga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali 

- setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang 

bijak dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan 

firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja 

kita.  

 

Semua: Ini adalah dasar yang akan kami  pegang teguh - kami akan mengikut Yesus, yang adalah 

jalan, kebenaran dan hidup. Amin.  
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Lagu Penutup: “Now Unto Him.”  

David W. Morris, 1986, @ oleh Integrity’s Hosanna! Music. 

  

Now unto Him who is able to keep you from falling 

And to make you stand In His presence 

Blameless and with great joy 

 
To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord 

Be the glory and the majesty, dominion and authority 

Both now and ever, Amen! 
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