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PRINSIP 
Kasih karunia memampukan kita untuk mengasihi, sehingga kita bisa berhenti menghakimi, serta 
dimampukan untuk mengampuni diri sendiri dan orang lain. 
 
APLIKASI 
1. Renungkan dan nikmati kasih karunia (Tuhan telah mengampuni dosa kita) sehingga kita 
dimampukan untuk mengampuni diri sendiri dan orang lain. 
2. Tidak perlu merasa diri lebih benar atau rendah diri dari orang lain, karena kita semua berada di 
posisi yang sama berdosanya ketika dibandingkan dengan Yesus Kristus. 
3. Bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. 
 
PERTANYAAN 
1. Pikirkanlah satu sosok yang masih sulit untuk Saudara ampuni / peristiwa yang membuat Saudara 
merasa bersalah sampai sulit mengampuni diri sendiri.  
Bagikanlah kepada teman HOME apabila Saudara berkenan:  
a. Bagaimana perasaan/emosi apa yang muncul dalam hati Saudara sekarang ketika mengingat lagi 
peristiwa tersebut? 
b. Apa penyebab/alasan yang membuat Saudara sulit mengampuni orang lain/diri sendiri? 
c. Percayakah Saudara bahwa Yesus Kristus telah menebus semua dosa Saudara di masa lalu, sekarang, 
dan sampai selama-lamanya? 
d. Bagaimana perasaan/emosi apa yang muncul dalam hati Saudara sekarang ketika diingatkan 
kembali tentang pengorbanan Kristus? Apakah Saudara jadi lebih bisa mengampuni? 
 
2. Pilih pertanyaan sesuai kebutuhan HOME member: 
a. Setelah mengetahui kebenaran tentang kasih karunia dan menghakimi/mengampuni, apakah 
langkah nyata Saudara agar dapat berhenti menghakimi/mengampuni? 
b. Setelah mendengar khotbah Minggu lalu, apa yang Firman Tuhan gerakan untuk Saudara lakukan 
agar bertobat dan berhenti berbuat dosa? 
 
* Saling mendoakanlah satu sama lain. Mintalah agar Saudara sekalian boleh terus merenungkan 
kasih karunia Allah, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus, dan dimampukan untuk 
mengampuni, tidak menghakimi, dan tidak berbuat dosa lagi. 
 
Note: HOME Leader/Pemimpin Diskusi dapat menyesuaikan/mempertajam pertanyaan diskusi sesuai 
kebutuhan pertumbuhan HOMEnya. 
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Pagi itu hari masih dingin, keheningan terasa mencekam.  
Tubuhku kelelahan setelah melewati sebuah malam yang bergelimang dosa.  
Tiba-tiba antara sadar dan tidak sadar kudengar kegaduhan di luar,  
dan tak lama kemudian pintu kamarku terbuka.  
Orang-orang yang berjubah kebesaran dan topi kudus keagamaan menyerbu masuk.  
Teriakan mereka penuh cercaan, penuh hinaan, penuh hujatan.  
Saat itu kutahu akhir hidupku telah dekat.  
Mereka menyeretku masuk ke dalam bait Allah, membawaku masuk sambil berteriak-teriak,  
“Rajam dia! Rajam dia!”  
Mereka melemparkanku ke hadapan Seorang muda. 
WajahNya tampak begitu suci, kebenaran memancar dari mataNya. 
Semakin ciut hatiku.  
Kalau orang-orang berjubah dan bertopi itu yang wajahnya bengis dan suaranya penuh kebencian,  
kalau mereka saja akan merajam aku karena dosaku yang begitu najis;  
tentulah Dia yang begitu suci, begitu benar, begitu sempurna, tentulah Dia pun akan menghukum aku.  
Gelegar teriakan mereka semakin menggila, 
semakin yakin aku inilah akhir hidupku, ya, inilah akhir hidupku.  
Lalu Pria muda itu, yang duduk menulis-nulis di tanah, membuka mulutNya lalu berkata,  
“Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa,  
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” 
Gemuruh suara amarah dan kebencian itu pun mereda,  
berubah menjadi gumaman kekecewaan, dan kemudian kesenyapan yang mencekam.  
Ketakutanku namun belum sirna karena kini tinggal aku yang penuh dosa dan Dia yang tidak berdosa. 
Ia mengangkat wajahNya yang penuh damai lalu kudengar suara,  
“Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?  
Aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.”   
(Yohanes 8)  
 

Roma 3:23-24  
23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 
24 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 

 

Semua orang tidak ada bedanya, kita semua telah jatuh di dalam dosa. Dan sadarkah kita bahwa kita ternyata 
tidak berbeda jauh dengan perempuan yang tertangkap berzina itu? Bahkan tidak jarang kita mengerjakan 
segala macam kecemaran dengan penuh kerakusan, seakan-akan Tuhan tidak pernah ada. 
(ayat 23) Ya, kita sangat perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun kalau berhenti 
pada kesadaran itu saja, maka kita akan berakhir terintimidasi, kecewa terhadap diri sendiri, merasa lemah, tidak 
ingin berubah, lalu frustrasi dengan hidup ini.  
(ayat 24) Itu sebabnya harus ada ayat berikutnya, yang jelas mengatakan bahwa oleh kasih karunia kita telah 
dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan, bukan kita benar tetapi kita 
dibenarkan . 
 

Saat dosen memeriksa ujian Matematika, mata kuliah yang dianggap paling menakutkan, ternyata hasilnya 
jauh dari memuaskan. Akhirnya dosen memutuskan untuk menganulir soal itu, tanpa peduli apakah 
mahasiswa mengisi penuh, hanya setengahnya, atau kosong. Saat dosen menganulir dan kita mendapat 
nilai penuh, bukan berarti jawaban kita benar. Tidak, jawaban kita tetap salah dilihat dari sisi manapun, 
namun sang dosen memutuskan untuk menganulirnya.  

 

Ilustrasi di atas menggambarkan kata dibenarkan, namun dosa tidak semudah itu dianulir. Dosa adalah sebuah 
utang yang harus dibayar dan Yesus memutuskan untuk mati dan membayar semua dosa-dosa kita. Kita tidak 
benar dan Yesus yang benar itu dibuat menjadi bersalah karena kita. Dan akibat pembenaran itulah kita 
dibenarkan oleh kasih karunia dengan gratis. Apakah kita orang yang baik atau tidak, orang yang tidak pernah 
menipu atau tukang tipu, tidak pernah selingkuh atau tukang selingkuh, semuanya dibenarkan oleh kasih yang 
sama.  



• Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Kita yang tidak benar ini, penuh dosa, najis, hancur, kelam, tanpa masa 
depan, rusak luar dalam, tanpa harapan, semua kehancuran yang mungkin terjadi kepada kita – kita 
dibenarkan secara cuma-cuma oleh karena penebusan kasih Kristus saja.  

• Namun tidak berhenti sampai situ saja. Bukan hanya kita dibenarkan oleh penebusan kasih Kristus namun 
pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu juga cukup untuk membayar lunas semua dosa-dosa kita. 
Bayangkan, dosa-dosa utang seluruh umat manusia ditanggungkan kepada Yesus, dan kematian Yesus 
cukup untuk membayar semua itu. 

 
Roma 5:17-19 
17 Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima 
kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 
18 Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan 
kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 
19 Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu 
orang semua orang menjadi orang benar. 
 

(ayat 17) Karena Adam, dosa dan maut berkuasa atas hidup kita; tetapi karena Kristus, kita dibebaskan dari semua 
itu. Yesus sungguh dahsyat, dan sungguh dahsyat yang Yesus lakukan. 
 

(ayat 18) Andai Tuhan menuntut yang benar dari kita, kita tidak bisa berbuat benar. Kita ini tidak punya harapan 
(hopeless), bahkan usaha terbaik kita untuk berbuat benar sekali pun salah. Kita benar-benar tidak bisa berbuat 
apa-apa. Sejak lahir, tanpa ada yang mengajar, kita secara natural sudah bisa berbohong. Kadang-kadang kita 
melakukan dosa secara refleks, tanpa sadar tahu-tahu kita sudah melakukannya. Lalu kita berdalih bahwa roh 
memang menurut tetapi daging lemah (Matius 26:41). 
Beruntung sekali bahwa oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup – ini 
yang Tuhan lakukan bagi kita.  
 

(ayat 19) Inilah kesimpulannya, yaitu kebenaran Kristuslah yang dikenakan kepada kita sehingga kita menjadi 
benar. Bukan kita yang benar tapi pelanggaran kita ditutupi oleh kebenaran Kristus.   
 

Di kitab Kejadian, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah berbincang-bincang dengan manusia 
tentang dosanya. Lalu Allah mengambil seekor binatang, mengulitinya, kemudian kulitnya dipakai untuk 
menutupi ketelanjangan manusia.  
Ketelanjangan manusia bicara tentang dosa dan binatang itu adalah nubuatan untuk Yesus Kristus yang ketika 
Dia datang, Dia harus disembelih dan dikuliti. Apa yang terjadi saat Dia dikuliti? KebenaranNya dilucuti dan 
dipakaikan kepada kita, oleh sebab itu kita menjadi benar. Jadi kita menjadi benar bukan karena kebaikan kita, 
kebaikan kita tidak ada nilainya sama sekali.  
 

Dosa manusia diampuni oleh kematian Kristus, tidak sampai di situ saja, dosa-dosa seluruh manusia juga,  
dan bukan hanya itu saja, dosa manusia sejak semula, yaitu sejak pertama kali manusia itu ada, 
kebenaran Kristus cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka.  
 

Efesus 1:5-8 
5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan 
kehendak-Nya, 
6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. 
7 Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-
Nya, 
8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 

 

Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anakNya. Dan itu dilakukanNya sejak semula. 
 

Ibrani 10:14 
Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. 

 

Dan bukan hanya kebenaran Yesus dikenakan bagi kita, dan bukan hanya bahwa pengorbanannya itu cukup 
satu kali untuk selamanya, tetapi juga berlaku untuk selama-lamanya.  

- Sekalipun saya baru saja melakukan dosa berulang yang kita sudah janji tidak akan melakukannya lagi.  
- Demikian pun dosa yang akan kita lakukan besok-besok pun sudah Tuhan ampuni.  

Kasih Yesus tidak ada tanggal kadaluarsanya, berlaku selama-lamanya, sempurna. Oleh karena itu, bertobat, 
jangan dosa itu sampai kita jadikan, karena kita sudah diampuni.  



Roma 6:10 
Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah 
kehidupan bagi Allah. 

 

Di Perjanjian Lama, orang yang berdosa harus membawa domba yang tidak bercacat untuk mendapatkan 
pengampunan dosa. Saat besok melakukan dosa lagi, kembali ia harus membawa domba yang lain karena 
domba hanya bisa menutupi sedikit dosa. Tetapi kematian Kristus satu kali dan selama-lamanya. Dan gratis. 
Adakah orang di dunia ini yang bisa memberi kasih yang lebih besar dari kasih yang Kristus berikan kepada kita? 
Tidak ada, hanya Kristus satu-satunya yang bisa melakukan itu. 
 

Penebusan Yesus itu sempurna dan cukup untuk semua dosa-dosa kita. 
Dosa yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. 

 

Semua sudah Tuhan bereskan. 
 

 
Pemuka-pemuka agama dan ahli-ahli Taurat, menyeret wanita pelacur itu karena mau merajam dia. Semua mau 
menghukum dia, hanya Yesus yang tidak mau menghukum dia.  
Kita pun sudah berbagian di dalam kasih Tuhan yang begitu hebat, mengapa sulit sekali mengampuni orang, 
termasuk mengampuni diri sendiri. 
 

Sejak lahir, kita sudah diperkenalkan kepada konsep ranking. Kita tidak bisa menikmati sesuatu sebagai mana 
adanya, kita selalu membandingkan diri dengan yang lain. Dan saat kita menbanding-bandingkan, gambar diri 
kita terancam.   
 
Minggu lalu Joshua Iwan Wahyudi mengajar tentang self esteem. Self esteem adalah rasa berharga, berkaitan 
dengan rasa percaya diri – dengan kata lain self esteem adalah keberhargaan yang ada di dalam diri kita sebagai 
manusia. Tidak ada yang salah dengan kita merasa berharga, tidak ada yang salah dengan kita memiliki percaya 
diri, bahkan kita harus memiliki rasa percaya diri yang positif.  
Yang menjadi masalah adalah saat kita membangun rasa percaya diri kita lewat pengakuan orang lain, yaitu 
dengan kita menaruh rasa berharga kita di atas dasar afirmasi/ pengakuan manusia lainnya. Itu salah, karena 
untuk dapat melakukan itu kita perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. 
 

1 Korintus 4:3-4 

3 Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiripun 
tidak kuhakimi. 
4 Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia, yang menghakimi aku, ialah 
Tuhan.  

 

Paulus berkata, “Aku sadar bahwa aku tidak benar, tetapi aku tidak menghakimi diriku sendiri karena yang 
menghakimi aku ialah Tuhan.” – dan Tuhan memutuskan untuk mengampunimu. 
Kalau Tuhan memutuskan untuk mengampunimu, mengapa kamu menghakimi orang lain? Mengapa kamu 
menghakimi dirimu sendiri?  
 

Nothing but destruction is what you get when comparing yourself to others 
 

Tidak ada satu pun hal positif yang kita bisa bangun saat membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada 
hanya kekecewaan dan frustrasi.  

- Saat membandingkan diri dengan yang menurut kita kurang benar, kita akan merasa diri benar. 
- Ketika kita merasa diri benar, Yesus berkata bahwa orang benar tidak butuh kasih karunia.  
- Dan ketika kita tidak butuh kasih karunia, kita menjauh dari kasih karunia.  
- Dan saat kita menjauh dari kasih karunia, kita akan gagal untuk mengasihi. 
- Dan saat kita gagal mengasihi, maka yang kita lakukan adalah kebalikan dari mengasihi, yaitu menghakimi.  

 

Obat dari “penyakit” suka menghakimi bukan tidak menghakimi tetapi belajarlah mengasihi. Renungkan kasih 
karunia supaya hati kita penuh dengan kasih karunia, akibatnya kita akan bisa mengasihi karena kasih kita 
meluap keluar. Saat itulah kita akan berhenti menghakimi, termasuk berhenti menghakimi diri sendiri.  
Tetapi kalau kita membandingkan diri kita dengan yang lebih suci/ lebih baik dari kita, kita akan frustrasi. 
 



- Di dalam komunitas, level seberapa benarnya kita mungkin kalah dengan yang sudah melayani secara full 
time. Tetapi di dalam lingkup yang lebih besar, ada hamba Tuhan besar yang memiliki nilai kebenaran yang 
jauh lebih besar daripada level komunitas. Misalnya saat kita bandingkan dengan Bunda Maria, kita yang 
berada di level komunitas mulai hanya terlihat sedikit perbedaannya. 

- Saat kita coba memasukkan Paulus, grafik kembali bergeser, dan level komunitas mulai terlihat sebagai 
sebuah kumpulan. 

- Saat Yesus dimasukkan, Yesus yang super benar itu posisinya jauh tidak terhingga sehingga diberikan notasi 
panah. Saat ini, kita dengan Paulus terlihat hanya sebagai satu titik saja, sehingga saat Adolf Hitler 
dimasukkan, Hitler tidak terlihat memiliki perbedaan dengan kita ataupun Paulus, kita semua sama saja. 

 

Jadi mengapa kita sombong/ merasa rendah diri, mengapa kita merasa tidak layak? Kita semua sama saat 
dibandingkan dengan Yesus, tidak ada seorang pun yang lebih benar. Orang yang paling menjijikan, yang paling 
menyakiti hati kita pun tidak ada bedanya dengan kita saat dibandingkan di hadapan Kristus. Kita tidak punya 
alasan untuk bisa bermegah diri, kita tidak punya alasan untuk minder – karena Hitler sama jeleknya dengan 
saya dan pun Paulus sama baiknya dengan saya.  
 

Dan kalau Yesus yang ajaib yang luar biasa itu memutuskan untuk mengampuni kita, mengapa kita tidak mau 
mengampuni diri kita? Mengapa kita merasa bahwa perlu memenuhi sebuah standar, karena tidak ada yang bisa 
kita lakukan untuk bisa menyamai standarnya Yesus. Itu yang Yesus lakukan bagi kita. 
 

Jangan pernah merasa lebih benar dari yang lain, dan jangan pula terintimidasi oleh rasa bersalah yang 
berlebihan, karena: 
 

Roma 5:8  
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. 

 

Waktu kita masih berdosa saja Dia sudah mati buat kita, apalagi sekarang. 
 

Ibrani 12:15  
Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang 
menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 

 

Mari kita terus merenungkan bahwa kasih karunia yang Yesus lakukan itu luar biasa dan tidak bisa digantikan 
oleh apa pun juga. Dan yang Dia minta hanya satu: peluk kasih karunia itu dan benamkan dirimu di dalam kasih 
karunia itu, nikmati kasih karunia itu.  
 

Kita tidak bisa melepaskan dosa kita, hanya kasih karunia yang bisa melepaskan dosa kita.  
 “Saya sudah dikhianati berkali-kali.” – kita pun tidak bisa melepaskan amarah kita. Jadi, peluk kasih karunia itu, 
gumuli, dan penuhi diri kita dengan kasih karunia – hanya dengan cara itu kita bisa dibebaskan dari rasa sakit, 
hanya dengan cara itu kita bisa selamat dari amarah.  
 

Hari ini Yesus yang sama sedang melihatmu di tengah-tengah pergumulanmu, entah itu pergumulanmu dengan 
amarah atau dengan dosa, dan berkata, “Bangun dan jangan berbuat dosa lagi.”  
Lupakan kenyataan bahwa kamu masih bergelimang dosa. Bangun, berjalanlah, dan jangan berbuat dosa lagi – 
karena untuk itu Dia mati.  
 

Roma 6:11  
11 Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam 
Kristus Yesus. 
12 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 
13 Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi 
serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-
anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 

 

Ayat 12, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu di dalam bahasa Inggris ditulis dengan don't let 
sin back into power. 
Ketika Yesus mati di kayu salib, kekuatan dosa dilumpuhkan. Dosa hanya bisa kembali ketika kita memutuskan 
untuk mengaktifkannya kembali. Oleh karena itu jangan lakukan itu karena kita semua telah mati bagi dosa.  



-oOo- 
 

Roma 10:9 
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 

 

Semua yang kita dengar tadi tidak akan ada gunanya kecuali kita hari ini memutuskan untuk memeluk kasih 
karunia itu dan menjadikan kasih karunia itu kekuatan di dalam hidup kita, kecuali hari ini kita memutuskan 
untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. 
 
Ini bukan urusan berbuat benar, bukan urusan siapa yang sudah benar atau masih salah, bukan urusan seberapa 
sering kamu ke gereja, atau urusan memberi dan perpuluhan, ini adalah urusan sudahkah kita mengaku bahwa 
Yesus adalah Tuhan dalam hidup?  
Oleh karena itu bagi yang selama hidupnya belum pernah mengucapkan doa tersebut, menerima Yesus sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari letakkan tanganmu di dada lalu berdoalah: 
 

Tuhan Yesus,  
aku mengaku bahwa aku orang berdosa dan aku dikuasai dosa,  
aku terikat dengan dosa, aku tidak berdaya menghadapi dosa,  
semua yang aku usahakan untuk hidup benar, sia-sia.  
Saat ini aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau, Yesus, adalah Tuhan.  
Aku percaya dalam hatiku bahwa Engkau telah mati untuk membayar semua dosa-dosaku, 
Dosa-dosaku yang dulu, yang sekarang, sampai selama-lamanya.  
Hari ini aku menerima Engkau, Yesus, sebagai Juru Selamat pribadiku. Amin. 

 

Bapa yang baik, Bapa yang ajaib,  
kalau kebenaran kami yang diperhitungkan,  
apa daya kami, Tuhan, apa nilai kami, apa jadinya nasib kami, Tuhan? 
Tidak ada satu hal apa pun yang benar di dalam hidup kami, Tuhan.  
Tetapi kami bersyukur bahwa kasihMulah yang membuat kami menjadi benar,  
kami bersyukur bahwa penebusanMulah yang membuat kami memiliki harapan.  
 

Dan hari ini Tuhan,  
sekalipun kami kehilangan seluruh dunia ini,  
selama kami tidak kehilangan Engkau, kami akan tetap bersuka cita,  
kami akan tetap setia, Tuhan.  
Terima kasih karena kasihMu tidak ada batasnya,  
terima kasih karena kasihMu tidak ada expire datenya,  
terima kasih karena kasihMu cukup untuk kami dan seluruh orang ini.  
 

Tuhan, ini kami, jadikan kami anak-anakMu seperti rencanaMu sejak semula,  
dan biarlah kami boleh Engkau pakai untuk membawa dunia ini kepada Kristus.  
Terima kasih untuk itu, ya Tuhan.  
Lihat anak-anakMu,  
mereka yang masih bergumul, mereka yang masih harus bertarung di tengah hidup mereka,  
temani mereka ya Tuhan, peluk mereka,  
dan biarlah mereka mendapatkan dan mengerti kasih karunia itu.  
 

Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya.  
Haleluya, amin. 
 
-oOo- 
 

SONG LIST: 
1. Besar di Dalamku - JPCC Worship 
2. Bersorak - JPCC 
3. Jesus It is You - JPCC 
4. Hosanna (Be Lifted Higher) - Sidney Mohede 
5. Jadi SepertiMu - True Worshippers 


