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Prinsip 
Kehadiran Tuhan bukan tentang apa yang kita rasa, tapi karena kita percaya. 
 
Aplikasi 
Cara healing bukan dengan hilang, tapi dengan : 
1. Sadari dan akui perasaan kita 
2. Lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan 
3. Cari keluarga Tuhan yang bisa support 
4. Berpijak pada kebenaran Firman Tuhan 
 
Pertanyaan 
1. Kapan terakhir kali Saudara merasa dikhianati/dikecewakan oleh Tuhan? Peristiwa apa yang menjadi 
penyebabnya? 
 
2. Saat Saudara kecewa pada Tuhan, apa yg membuat Saudara bertahan dan tidak meninggalkan Tuhan? 
 
3. Coba bagikan satu ayat yg menjadi pegangan saat Saudara sedang kecewa pada Tuhan.
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Hidup ini adalah sebuah perjalanan.  
Tetapi dalam perjalanan realita kehidupan, keadaan berubah-ubah: kadang bersuka, berduka, situasi baik, situasi 
tidak baik. Dan kita mendefinisikan Pribadi Tuhan itu baik atau buruk, berdasarkan keadaan kita:  
- Kalau keadaan kita baik, Tuhan baik.  
- Kalau keadaan kita tidak baik, kita mengalami disakiti atau ditinggalkan, kita mempertanyakan Tuhan, “Di mana 

Tuhan?” Kita merasa sudah kenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, mengapa masih bisa mengalami sakit hati? 
 
Pengkhotbah 3:4  
ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; ada waktu untuk meratap; ada waktu untuk menari;  

 

Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa keadaan kita selalu baik, tetapi Dia selalu memberitahu kita 
bahwa Dia Tuhan yang baik, yang memiliki rencana yang baik. Hari ini kita belajar karena suatu saat nanti kita pasti 
akan mengalami disakiti, akan berada di dalam kondisi yang membuat kita bertanya mengapa saya mengalami ini 
dan mempertanyakan di mana Tuhan. 
-oOo- 
 

Joanna dan Radit baru saja pulih dari masalah keluarga yang dahsyat, mereka baru berbaikan, sedang romantis-
romantisnya, melakukan pelayanan bersama – mereka merasa bahwa keluarga mereka sedang sangat diberkati 
Tuhan. Sehingga saat sekeluarga terkena covid, Joanna percaya kalau Radit tidak akan kenapa-kenapa karena 
panggilan Tuhan atas Radit masih panjang.  
 

Joanna selalu mendoakan dan kutip ayat memperkatakan kesembuhan Radit, “Tuhan baik, Tuhan bekerja, Tuhan 
tidak pernah meninggalkan keluargaku.”  Bahkan saat Radit kehilangan kesadaran dan masuk ICU pun Joanna 
tetap beriman, tetap menyembah, terus memperkatakan kesembuhan, “Tuhan mau membuat sesuatu yang 
menggemparkan.” 
Tetapi tidak disangka-sangka Tuhan ambil Radit.  
Joanna kecewa dan sakit hati karena tidak ada persiapan sama sekali bahwa akan ditinggalkan Radit. Dan Joanna 
sakit hati kepada Tuhan yang telah mengambil Radit. Selama ini mereka melayani Tuhan, ternyata bagi Tuhan 
rasanya itu tidak cukup. 
Di bulan-bulan awal Joanna tidak bisa keluar kamar. Dia merasa Tuhan meninggalkannya, merasa Tuhan tidak 
baik, merasa dikhianati, “Tuhan yang saya sembah, yang saya percaya Tuhan itu baik, kok menyakiti saya?” 
Saat kita mengalami masalah dengan sesama, kita lari kepada Tuhan. Sekarang kita masalahnya sama Tuhan, 
bagaimana bisa kita lari ke Tuhan..? 
 

Manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali karena sebuah pesan, “Kamu perlu makan supaya kamu serupa dengan 
Allah.” – padahal kita sudah serupa denganNya. Itulah pesan kebohongan yang Iblis berikan kepada kita supaya kita 
mempercayainya sebagai kebenaran. 
Sebagai orang percaya, bukan berarti kita luput dari pikiran negatif. Dan kebohongan-kebohongan yang sempat kita 
pikirkan saat sedang kecewa, kita pikir, itu adalah kebenaran. Padahal kebohongan adalah lawan dari Tuhan yang 
adalah kebenaran.  
Dan saat kebohongan itu kita pikirkan terus menerus, kita jadi percaya kalau Tuhan tidak sebaik yang kita pikirkan, 
Tuhan tidak menepati janji karena kita merasa ditinggalkan, “Mana rencana Tuhan yang katanya membawa damai 
sejahtera?”  

 

Setelah Radit meninggal, banyak videonya yang diupload di sosial media dengan ucapan terima kasih karena 
sangat diberkati oleh Radit, bahwa walau Radit sudah tidak ada tetapi masih menjadi berkat.  
Joanna kesal karena orang lain diberkati tetapi mengapa dia yang harus merasakan sakit hati? Mengapa Tuhan 
membuat kebangunan rohani tetapi malah “keluarganya yang dijadikan korban”? Joanna merasa hidupnya tidak 
akan pernah berhasil karena sekarang sendirian. 

 
-oOo- 



Kita hidup dengan dihadapkan kepada banyak pilihan. Sangat berbahaya saat berada di situasi yang tidak mudah lalu 
kita memilih hal-hal yang salah. Dan kita sebagai orang percaya tidak bisa sembarangan memilih, kita harus memilih 
apa yang bisa membuat kita pulih.  
 

Ulangan 30:1a  
Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu,  

 

Situasi yang tidak mudah membuat Joanna sempat memikirkan hal yang salah, berprasangka bahwa Tuhan jahat, 
dan meyakini hal yang tidak benar tentang masa depan. Namun hal itu kini telah dilewati walau belum tentu 
sudah 100% sembuh karena yang tahu apakah kita sudah sembuh bukan kita atau orang lain, tetapi Tuhan 
sendiri.  
 

Seperti saat putus, kita merasa sudah ok, sudah move on, mungkin karena saat itu belum muncul saja triggernya. 
Demikian pun kadang kita pikir kita sudah pulih, tetapi saat Tuhan munculkan kembali, kita sedih lagi, menangis lagi 
– tetapi hal itu tidak apa-apa kok. 
 

Yohanes 15:2  
Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak 
berbuah. 

 

Tuhan rindu kita benar-benar bersih dan sembuh, bukan sekadar terlihat sembuh. Seperti saat minum kopi tubruk, 
perlu waktu sampai ampasnya mengendap agar dapat diminum, demikianlah trigger hadir untuk menggoncang apa 
yang ada di hati kita agar muncul ke permukaan sehingga dapat dibersihkan. Jadi keadaan yang tidak baik bisa 
membuat kita menjadi lebih baik karena Tuhan sedang menggoncangkan area yang belum selesai di dalam hati kita.  
  

Untuk itu, pilihlah respon yang benar saat kita di dalam tekanan besar: 
 

1| Sadari dan akui perasaan kita 
 

Di dalam keadaan sakit hati dan kecewa, emosi Joanna mudah meledak. Tetapi Joanna sadar bahwa apa yang 
dirasakannya tidak boleh dipendam, harus disampaikan. Oleh karena itu Joanna menulis perasaannya di dalam 
jurnal, termasuk amarahnya terhadap Tuhan. Berulang kali amarah itu muncul kembali setelah Joanna minta 
ampun – dan semua itu ditulisnya di dalam jurnal dengan kata-kata yang apa adanya yang muncul di dalam 
hatinya. Joanna tidak menyangkal (denial) dengan berkata tidak boleh sedih atau harus kuat karena Joanna 
sadar bahwa perasaannya bukan untuk disangkal tetapi dirangkul. 

 

Saat terluka, kadang kita terlalu keras dengan diri kita, sampai-sampai kita tidak mau “menjumpai” diri kita sendiri. 
Padahal semua yang kita rasakan itu perlu kita akui. Kita perlu mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita kecewa 
terhadap Tuhan.  
Jangan sok kuat karena kita tidak pernah benar-benar kuat kalau kita sok kuat. Saat kita merasa kuat, tinggal tunggu 
waktu karena pasti akan ada situasi yang membuat kita lemah sehingga kita menyerah. 

 
2 Korintus 11:30  
Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 

 

Paulus bersaksi bahwa dia bersukacita saat dalam kelemahan, “Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.” 
Dengan menyadari perasaan kita apa adanya, kita akan diubahkan Tuhan menjadi bejanaNya. Tanpa menjadi apa 
adanya, mustahil kita bisa menjadi bejanaNya karena diri kita terlalu sombong untuk mengakui apa yang kita 
rasakan, termasuk tidak mengakui bahwa kita kecewa terhadap Tuhan. Akui saja di hadapan Tuhan karena 
kekecewaan kita terhadap Tuhan tidak mengubah identitas kita di hadapan Tuhan.  
Kita marah dan kecewa karena kita belum mengerti, dan Tuhan paham hal itu sehingga Dia tidak menyeret kita. Dia 
Bapa kita, Dia mau mendampingi kita sampai kita mengerti. 



2| Lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan 
 

Setelah menyadari semua amarahnya, Joanna sadar bahwa ia tidak bisa lari dari Tuhan – karena yang bisa 
menyembukan segala luka dan sakit di dalam hatinya ya hanya Tuhan. Joanna berusaha untuk tidak lari dari 
Tuhan. Joanna sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan sehingga ia membawa hatinya yang remuk ke hadapan 
Tuhan, “Tuhan, please, I need you..” 
Akhirnya Joanna bisa worship lagi. Joanna minta ampun karena sebelumnya telah mengata-ngatai Tuhan dan 
Joanna bisa merasakan kasih Tuhan lagi. Tetapi hal ini bukan terjadi dalam satu hari, melainkan proses berulang 
yang harus dialaminya setiap hari.  

 

Kita tidak bisa healing dengan cara hilang karena hati kita milik Tuhan dan Dia yang tahu cara terbaik untuk 
membersihkan dan menyembuhkan hati kita. Kita tidak bisa disembuhkan oleh ciptaan karena hanya Pencipta yang 
tahu cara menyembuhkan ciptaanNya. Bahkan waktu tidak menyembuhkan, waktu hanya menyembunyikan. Tetapi 
apa yang kita yang lakukan di dalam waktu-waktu yang Tuhan percayakan, itulah yang menyembuhkan. 
 

3| Cari/ kelilingi diri kita dengan keluarga Tuhan 
 

Orang bermaksud baik dengan berkata, “Semangat ya, ayo kamu tetap kuat.” Tetapi Joanna sebagai yang 
mengalami, berteriak di dalam hati, “Bisa diam ga? Kamu kan ‘ga ngerasain. Aku tidak sanggup untuk kuat.”  
Di sinilah peran keluarga Tuhan, keluarga yang tidak hanya memberi semangat dan mendoakan, tetapi juga 
benar-benar hadir dan menjadi tempat yang aman untuk membantu proses grieving dengan memberi ruang 
bagi Joanna untuk merasakan apa yang dirasakan, untuk bisa bersikap apa adanya – karena ini sebuah 
perjalanan yang harus dilewati, “Tidak apa-apa kok untuk menangis dan marah.” Tetapi tidak sampai di situ, 
bawalah juga perasaan itu kepada Tuhan. 

 

Keterbukaan kita di tengah keluarga Tuhan tidak akan membuat kita malu tetapi membuat kita maju. Itulah 
instrumen/ perpanjangan tangan Tuhan yang Tuhan percayakan, sehingga Joanna yang semula berpikir bahwa 
Tuhan tidak ada, bisa menjadi seperti sekarang ini. Dengan melewati proses grieving, Joanna yang dulu merasa jadi 
korban, sekarang jadi mau berkorban. Joanna berubah dari mental jadi korban menjadi mental mau berkorban.  
 

4| Berpijak pada kebenaran (renungkan kebaikan Tuhan) 
 

Tuhan terus mengingatkan apa yang telah Dia perbuat di dalam kehidupan Joanna sebelumnya, bagaimana Tuhan 
menyelamatkannya, memulihkan pernikahannya dengan Radit yang dulu hampir bercerai, serta anaknya yang 
mengidap penyakit langka dan didiagnosa memiliki hidup singkat tetapi tetap hidup dengan sehat sampai sekarang. 
Itu menjadi daily reminder bagi Joanna untuk dapat melangkah.  
 

Pijakan / kebenaran yang menjadi pagar sehingga Joanna bisa menjalani hari dan melangkah lagi:  
• Bahwa walaupun yang dialaminya sangatlah berat tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan terus 

menunjukkan kebaikanNya yang dulu telah Joanna alami serta kebaikan Tuhan yang sekarang sedang dialami. 

• Dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan Ziona serta pasangan Joanna dan Radit, kuasa Tuhan yang sama juga 
akan Joanna alami ke depannya.  

 
Ibrani 13:5-8 
5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: "Aku 
sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." 
6 Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: "Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia 
terhadap aku?" 
7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan 
contohlah iman mereka. 
8 Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 

 

Jangan karena satu hal yang dianggap parah maka hal itu “menganulir” kebaikan Tuhan yang sebelumnya sudah 
terjadi. Jangan karena satu peristiwa yang besar menyakitkan, membuat kita lupa akan penyertaan Tuhan yang luar 
biasa besar. Apa yang Tuhan telah lakukan, itu sebuah kebaikan Tuhan yang membuat kita kuat menjalani hari demi 
hari. Dan semakin sering kebaikan Tuhan direnungkan, pijakannya akan semakin kuat sehari demi sehari. 



“Tuhan tidak ada! Tuhan tidak baik! Penyertaan Tuhan itu hanya janji manis. Kalau Tuhan mengerti sakit hati 
yang kurasakan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan aku merasakan ini, karena katanya ‘ kan Tuhan sayang 
aku.” 

 

Itu dulu. Sekarang setelah setahun, di mana Tuhan berada? 
 

Ternyata Tuhan ada dan sangat nyata. Tuhan memegang tangan Joanna, merancang kejadian di hidupnya 
sehingga Joanna bisa ada di sini membagikan kesaksian, bisa menggembalakan gereja di posisi Radit, bahkan 
Joanna sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya sesakit apa pun yang kita rasakan. Dulu Joanna belum 
mengerti, sekarang mulai mengerti, dan ke depannya Tuhan akan bukakan lebih dahsyat lagi. 
 

Kita merasa sakit hati karena diomongin orang? Tuhan sudah pernah merasakannya.  
Dikhianati? Tuhan pun merasakannya.  
Kehilangan pasangan hidup? Saat di kayu salib Yesus berseru eli eli lama sabakhtani karena Tuhan kehilangan 
hubungan dengan BapaNya.  

 

“Ternyata separah apa pun sakit hatiku, Tuhan tahu rasanya. Bahkan saat Dia turun ke dunia dan menjadi 
manusia, Dia merasakan semuanya.”  

 

Jadi Dia tahu rasanya segala jenis sakit hati walaupun kita pikir tidak pernah ada yang bisa merasakannya, dan Dia 
bersama dengan kita. Dia ada. Kitanya mungkin yang kurang peka tetapi jalani terus, cari Tuhan terus. 
 
-oOo- 
 

Di dalam mengikut Tuhan, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, saat kita memilih untuk mencintai Tuhan lalu 
memegang tangan Tuhan, “Tuhan, aku pilih Tuhan, aku mencintai Tuhan apa pun keadaannya.” 
Tetapi setelah mengalami kekecewaan, ada keadaan yang berubah, dan pada akhirnya kita mulai melepaskan tangan 
kita dari Tuhan karena kita pikir itulah kebenarannya. Padahal itu bukan kebenarannya. Kebenarannya adalah: 
 

Yohanes 15:16a 
Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu.  
 
1 Yohanes 4:10a 
Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita 

 

Artinya sebelum kita memilih Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu memilih kita. Di dalam perjalannya, pada akhirnya 
kita memilih Tuhan dan mencintai Tuhan, dan kita pegang tangan Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang tidak mudah, 
kita menjadi kecewa, marah, sakit, dan akhirnya kita melepaskan tangan kita dari Tuhan. Kita pikir kita bisa 
melepaskan diri dari Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah: Tuhan tetap pegang tangan kita karena Tuhan tidak salah 
pilih kita. Sebagai manusia kita sering salah pilih tetapi Tuhan tidak pernah salah pilih. 
 
Kita yang ada di tempat ini, sudah sejauh ini bersama Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita begitu saja. Tuhan akan 
menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai. Mungkin kita tidak mengerti jalan yang harus kita lewati tetapi 
percayalah Tuhan memiliki rancangan yang terbaik. Saat kita gagal memahami rencananya, percaya kepada hatinya 
Tuhan. Hati Tuhan tidak mungkin jahat.  
 

Sadari apa yang kita rasakan: apakah marah, kecewa, atau tidak menyadari Tuhan ada bersama kita? Setiap yang 
kita rasakan harus kita rasa, jadi kita akan capek kalau menyembunyikan apa yang kita rasakan di hadapan Tuhan.  
Tuhan sudah menjumpai diri kita, apakah kita sendiri sudah menjumpai diri kita? Dia terima kita apa adanya, tetapi 
karena kebaikanNya, Dia tidak membiarkan kita apa adanya.  
 

Apa yang kita sedang alami? Apakah sedang mempertanyakan di mana Tuhan atas keadaan yang kita sedang alami? 
Tuhan pahami kita kok, Dia tidak akan seret kita sebelum kita mengerti rencanaNya. Dia bahkan menunggu kita 
karena Dia memahami apa yang kita rasakan. Pada akhinya, nanti bersama dengan Dia, Dia akan tuntun kita, karena 
Dia Bapa yang baik. 



Mazmur 139:7-8 
7 Ke mana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ke mana aku dapat lari dari hadapan-Mu? 
8 Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana; jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situpun Engkau. 

 

Suatu pilihan yang paling melelahkan adalah saat kita lari dari Tuhan karena saat kita lari dari Tuhan, Dia lari bersama 
dengan kita. Satu hal yang Tuhan tidak dapat lakukan adalah tidak sayang kepada kita. Tidak bisa, Dia akan terus 
sayang kepada kita. Dan Dia tidak bisa tidak menyertai kita, karena kita anakNya. 
 

Kehadiran Tuhan bukan tentang apa yang kita rasa, tetapi karena kita percaya. Kita hadir di tempat ini, bukan supaya 
Tuhan hadir, Tuhan sudah hadir, Dia selalu hadir. Percaya bahwa di dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan ada di 
sana.  
 

Roma 8:38-39 
38 Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada 
sekarang, maupun yang akan datang, 
39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita 
dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 

 

Bahkan kebencian kita terhadapNya tidak mengubah identitas kita di hadapanNya. Datang padaNya, Dia akan ubah 
kita menjadi bejanaNya. 
 
 
 

Kejadian 3:9 
Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah engkau?"  

 

Pertanyaan yang unik karena yang bertanya adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi seakan-akan Dia tidak tahu. Bukan 
Tuhan tidak tahu tetapi terkadang kita yang tidak mau tahu terhadap apa yang kita rasakan. Kita pikir kita harus 
beriman dengan cara meniadakan kenyataan – itu bukan iman. Iman adalah tidak mengizinkan kenyataan menguasai 
perasaan. 
Kalau kita sakit, akui bahwa kita sakit, “Tuhan tolong aku.” Belajar apa adanya di hadapan Tuhan maka kita akan 
menjadi bejananya Tuhan.  
 

Mazmur 34:19 
TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 

 
-oOo- 
 



DOA 
 

Tuhan, 
kami bersyukur buat apa yang kami alami dalam kehidupan kami.  
Kami percaya bahwa segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami ada dalam kendalinya Tuhan.  
Ada situasi-situasi di dalam kehidupan kami yang kami tidak bisa kendalikan, 
tetapi kami percaya, di dalam situasi yang tidak kami bisa kendalikan pun kami tetap di dalam kendalinya Tuhan,  
kami tetap di dalam pantauannya Tuhan, kami tetap diperhatikan oleh Tuhan. 
 
Tuhan,  
kami sering mempertanyakan di mana Tuhan berada,  
Di mana Engkau ketika kami sakit?  
Di mana Engkau ketika kami terluka?  
Di mana Engkau ketika kami mengalami situasi yang tidak baik?  
Kami sering bertanya di mana Engkau, di mana Engkau?  
Hari ini kami belajar, Tuhan, bahwa di dalam ketidakmengertian kami, Tuhan tetap sertai kami.  
Dan Engkau buktikan bahwa Engkau adalah Pribadi yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. 
 
Kami tidak mau lagi lari dari Tuhan tetapi kami mau terus lari ke Tuhan. 
Dengan segala apa yang kami rasakan kami mau lari ke Tuhan,  
dengan segala apa yang kami pertanyakan, kami mau lari ke Tuhan. 
 

Dan kami mau belajar untuk hidup bersama-sama dengan keluarga Tuhan 
untuk mengubah apa yang sering muncul di hati kami yang mungkin selama ini inputnya tidak baik.  
Kami mau mengubahnya bersama dengan keluarga Tuhan.  
Kami tidak akan jadi malu lagi ketika kami terluka,  
tetapi kami akan menjadi orang-orang yang terus maju menjadi bejananya Tuhan.  
 
Kami mau belajar untuk berpijak pada kebenaran Tuhan.  
Engkau baik bukan karena situasi kami baik,  
Engkau baik karena Engkau adalah Pribadi yang baik di segala situasi dalam kehidupan kami.  
Dan kami percaya Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami.  
 

Hidup kami di dalam Engkau tidak lagi tentang rasa-rasa tapi tentang percaya  
bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. 
 
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. 
Kami berdoa untuk setiap yang kami alami, situasi tidak mudah yang sedang kami hadapi,  
kami mau terus pilih Tuhan, mau terus mencintai Tuhan.  
Kami bisa tidak mengerti rencana Tuhan tetapi kami tidak mau gagal mengasihi Tuhan.  
Ajar kami, tolong kami, supaya kami terus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. 
  
Terima kasih Tuhan  
Amin 
 
-oOo- 

 
SONG LIST 
1. Terpujilah NamaMu (JPCC Worship) 
2. Kunyanyi Haleluya (Symphony Worship) 
3. Where You are (Leeland) 
4. To Worship You I Live (Israel Houghton & New Breed) 


