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PRINSIP 
Memiliki kuasa Tuhan adalah kunci agar kita bisa menjadi saksi-Nya di mana pun kita berada. 
 
APLIKASI 
1. Bangun hubungan intim dengan Abba Bapa, Dia adalah Bapa yang peduli. Renungkan dan hidupi Firman 
Tuhan, berikan hidupmu dituntun Roh Kudus. 
2. Belajar rendah hati, jangan curi kemuliaan Tuhan, jangan membanggakan kekayaan, kecantikan, kehebatan 
kita. Semua karena Tuhan, andalkan penyertaan-Nya. 
3. Putuskan : "Aku mau berubah Tuhan". Jangan berdalih, stop mengasihani diri sendiri. Bangkit, antusias, 
jadilah maksimal. Jadi saksi Tuhan di mana pun kita berada. 
 
PERTANYAAN 
1. Menurut Anda, apakah Anda sudah hidup sebagai saksi Tuhan di mana pun Anda berada? Sharingkanlah 
mengapa Anda berpikir demikian? 
 
2. Sharingkanlah pengalaman Anda mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan Anda. Jika belum, 
mengapa? Apa yang menjadi kendala Anda? 
 
3. Apa saja yang Anda lakukan dengan sengaja untuk membangun keintiman dengan Tuhan? 
Apa saja kendalanya? Bagaimana Anda mengatasi kendala tersebut? 
Dan bagaimana dampak dari membangun keintiman dengan Tuhan bagi hidup Anda? 
 
4. Apa yang masih perlu Anda tingkatkan agar hidup Anda menjadi saksi Kristus di mana pun Anda berada? 
Bagaimana Anda akan melakukannya?
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Kisah Para Rasul 1:8-9 
8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem 
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 
9 Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka. 

 
Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberi pesan, yang walaupun singkat tetapi powerful bahwa kita akan 
dipakai Tuhan/ menjadi saksi Yesus. Untuk itu kita tidak perlu menjadi pendeta karena di mana pun kita 
berada, di dalam keluarga, sebagai anak muda atau pengusaha, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kuncinya 
yaitu saat kita memiliki kuasa.  
 
 
Latar belakang Tuhan mau kita memiliki kuasa adalah: 
 

1. Karena kita hidup di akhir zaman (keadaan semakin jahat) 
Setelah percaya kepada Yesus, kita diselamatkan oleh kasih karuniaNya secara cuma-cuma. Karena Dia 
Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, kita tidak ditinggal –  tetapi Tuhan memberi kita kuasa 
karena Dia tahu kita tidak bisa bertahan/ berbuat apa-apa di akhir zaman, di tengah masa sukar, di tengah 
dunia yang semakin aneh ini.  
 
Tidak cukup hanya menjadi Kristen, banyak anak Tuhan yang tidak memiliki kuasa, dipengaruhi oleh dunia. 
Tetapi dengan memiliki kuasa Yesus, kita akan berbeda dari dunia. Kita akan memengaruhi dunia, bukan 
dunia yang memengaruhi kita . Kita akan menjadi saksi Yesus di mana pun kita ditempatkan. 
 

Lukas 1:35  
Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; 
sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 
 
Matius 3:16  
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung 
merpati turun ke atas-Nya, 
 
Lukas 4: 1  
Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 

 
Yesus pun sejak lahir sudah dipenuhi Roh Allah. Saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti 
burung merpati. Saat dicobai pun Yesus dipenuhi dan dituntun Roh Kudus. Sebagaimana Roh Kudus penting 
bagi Yesus, maka peranan Roh Kudus penting bagi anak-anak Tuhan.  
 
Tuhan juga tidak mau kita mundur dari kehidupan. Setelah Tuhan memberi kita keselamatan, Dia tidak 
meninggalkan kita karena Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi sebagai anak Tuhan/ gereja Tuhan, 
saat kita membawa jiwa kepada Tuhan untuk terima Yesus, kemudian dibaptis, mereka malah kemudian 
kita tinggalkan. Tidak heran jika mereka kecewa kepada orang Kristen. Saat kita berani membawa orang 
kepada Tuhan, jangan ditinggal mentah-mentah karena mereka bisa menjadi lebih jahat dari sebelumnya. 
 

Markus 6:37a  
Tetapi jawab-Nya: "Kamu harus memberi mereka makan!" 

 
Yesus kita Allah yang peduli dan saat ini Yesus mencari gereja yang peduli. Tuhan mau kita menjadi anak 
Tuhan yang peduli. Jangan tidak bertanggung jawab, Tuhan ingatkan, “Kamu harus memberi mereka 
makan.” 
 



2. Tuhan mau memperlebar/ memperluas kapasitas kita 
Sebagaimana pun kapasitas kita saat ini, saat kapasitas kita diperluas, kita akan menjadi pribadi yang 
berbeda –  tidak biasa-biasa tetapi menjadi anak muda yang luar biasa. Tuhan mau memperlebar kapasitas 
kita dalam hal apa pun: bisnis, pelayanan, karir – karena Tuhan bukan Allah yang pelit. Maka itu Dia 
memberi kita kuasa, karena tanpa kuasa kita tidak akan bisa bertahan. 
 
Contoh yang mengalami perluasan: 
- Daud karena mau hidup dengan tuntunan Roh Kudus, maka dari seorang penggembala yang 

menggembalakan 2-3 ekor kambing diperluas menjadi raja Israel. Oleh karena itu jangan minder atau 
berpikir tidak mungkin.  

- Yusuf kuasanya diperluas, dari seorang narapidana, mendapat kepercayaan sehingga menjadi orang 
kedua di Mesir. 

- Abraham, yang tadinya tidak memiliki anak dan baru memiliki anak di masa tua, diperluas menjadi 
Bapa segala bangsa.  

 
Setelah menikah, keluarga kami diprediksi tidak akan memiliki masa depan karena suami narkoba dan 
saya juga tidak beres. Anak-anak kami juga diprediksi akan menjadi pengamen di jalanan. Tetapi dengan 
memegang ayat Kisah Para Rasul 1:8, kita semua akan menerima kuasa. Jadi jangan berpikir kita orang 
Kristen yang biasa-biasa. 

 
 

Yabes 
 

1 Tawarikh 4:9-10  
9 Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah 
melahirkan dia dengan kesakitan." 
10 Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, 
dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" 
Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 

 
Yabes mengalami bully yang luar biasa, karena nama yang disandangnya menggambarkan kesakitan luar biasa 
yang ibunya alami saat melahirkannya. Entah kesakitan karena bermasalah sejak dalam kandungan, entah 
karena Bapaknya selingkuh, entah karena Ibunya mengalami KDRT/ ditinggalkan sehingga Yabes dianggap 
sebagai trouble maker. 
 

Seorang wanita, suaminya selingkuh saat ia sedang mengandung anak ke-3. Dengan kemarahan luar biasa 
karena harga dirinya diinjak-injak, ia memberi anaknya nama Tabah Sampai Akhir yang mengandung 
kepahitan, agar suaminya tahu diri. Walaupun lahir dengan sehat tetapi 3 bulan kemudian anaknya ini 
meninggal. 

 
Tetapi Yabes tidak merasa hidup yang dialaminya tidak adil. Hal ini terlihat dari doa yang dipanjatkannya. Saat 
kita berdoa, bukan soal berapa banyak kali kita berdoa, tetapi apakah doa kita berkuasa. Karena doa dan hidup 
Yabes memiliki kuasa, maka hidupnya diubahkan Tuhan. Kita pun yang mengalami pembullyan, kalau Yabes 
bisa, kita juga pasti bisa. Jadi bukan tergantung masalahnya tetapi bagaimana kita meresponinya.  
 
Saat membaca Alkitab, kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, dari satu ayat pun bisa diperoleh suatu 
pengertian yang luar biasa. Jadi jangan mau cepat saat baca firman, tetapi tanya kepada Tuhan, apa yang mau 
Dia sampaikan – karena firman itu tidak pernah berubah atau kadaluarsa, firman itu sampai selama-lamanya, 
karena firman itu adalah Dia sendiri. Dan Tuhan kita itu sangat kreatif – kita bisa belajar dari semut, pelanduk, 
bahkan dari seorang Yabes yang tidak diperhitungkan.  
 



Ciri orang yang memiliki kuasa (dari doa Yabes) 
 

1| Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah 
 
Doa Yabes ini dirasa tidak sopan, masak baru doa sudah langsung minta Tuhan berkati, kebangetan banget, 
seharusnya memuji dan menyembah dulu dong. Di dalam hal ini penyebab dari tindakan Yabes ada dua 
kemungkinan, pertama karena Yabes tidak memiliki tata krama atau karena dia memiliki hubungan yang dekat 
sekali dengan Tuhan. Orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan, bisa bebas bicara dengan Tuhan di dalam 
doanya. Dan orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki kuasa.  
 

Matius 6:9a 
Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, 
 
Roma 8:15b 
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa 

 
Yesus mengajarkan kita doa Bapa Kami, yaitu antara Bapa dengan anak, bukan antara Tuhan dengan umatNya, 
apalagi Tuhan yang jauh. 
Demikianlah Dia adalah Bapa kita, bahkan kita memanggil Dia: Abba Bapa. Dan Abba adalah panggilan manja 
antara anak dengan Bapa (seperti Daddy di dalam Bahasa Inggris). Tidak ada satu pun Allah di dunia yang 
dipanggil Bapa. Kita mendapat previlege.  
 

Anak kacil datang ke Papanya, langsung duduk di pangkuannya. Kalau Papanya sedang makan, dia 
langsung berkata, “Mau Pah, bagi dong Pah.” Dan Papanya tidak pernah menolak untuk memberi.  
 

Yabes tahu bahwa dia bukan hanya memiliki Allah, tetapi dia memiliki Bapa yang luar biasa. Yabes tahu 
Allahnya adalah Bapanya. Kalau kita mau menjadi pribadi yang memiliki kuasa, jangan hanya sekadar menjadi 
Kristen, itu tidak cukup. Tetapi milikilah hubungan di mana kita bisa memanggil Dia Abba Bapa, di mana kita 
memiliki kedekatan – itu pintu masuk kita mengalami kuasa.  
 

Kejadian 18:23-24 
23 Abraham datang mendekat dan berkata: "Apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang 
fasik? 
24 Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan 
tidakkah Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? 

 
Yabes tidak basa basi sama Tuhan, sama seperti Abraham yang saat datang kepada Tuhan berkata, “Masa 
Engkau membiarkan orang benar? Kalau ada 50 orang bagaimana? Atau 10?” Abraham seperti sok tahu saat 
bernegosiasi dengan Tuhan. Apakah dia tidak sadar kalau dia hanya manusia tapi kok berani nego sama 
Tuhan? Mungkin dia donator besar di gereja sehingga bisa seenaknya? Tidak, tetapi karena Abraham adalah 
sahabat Allah. Anak Allah saat berdoa dengan Bapanya akan berbeda, tidak kaku bersikap “lapor, siap grak” 
tetapi ingin bicara berjam-jam dengan Bapanya karena merasa dekat.  
 

Yohanes 10:10b  
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan. 

 
Yabes juga kenal siapa Allahnya. Saat Yabes berkata, “Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.”, itu 
bukan karena dia kemaruk, serakah, atau rakus, belum apa-apa sudah minta – tetapi karena itu janji Bapanya 
dan Yabes kenal siapa Bapanya. Itulah janji Yesus bahwa kita akan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. 
Jangan berpikir karena kita Kristen lalu cukup, tetapi pola pikir kita harus diubah dulu. Kedekatan hubungan itu 
membuat kita memiliki kuasa di dalam kehidupan, jadi jangan buru-buru berpikir kalau Yabes serakah. 
 

Seorang anak berkata kepada Papanya, “Papa kan janji mau kasih sepeda.”  
 

Orang benar tidak akan tergeletak, karena memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tangan Tuhan bisa menopang 
saat kita terjatuh, karena kita berada dekat denganNya, berada di dalam jangkuanNya.  Oleh karena itu panggil 
Dia Abba, karena Dia bukan Tuhan yang jauh atau Tuhan yang sangat serius, tetapi Dia Bapa yang baik, peduli, 
sangat ingin memberi yang terbaik bagi kita. Kalau kita memiliki pola pikir seperti ini, kita tidak akan mudah 
terpengaruh oleh dunia.  



2| Dan memperluas daerahku 
 

Yohanes 14:12  
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku 
lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; 

 
1 Yohanes 4:4b 
sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. 
 
Kisah Para Rasul 1:8a 
Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu 
 

Hanya dengan percaya, kita bisa melakukan lebih dari yang Tuhan lakukan, karena kita memiliki Roh Kudus 
yang menguasai hidup kita dan karena Roh yang kita miliki lebih besar dari pada roh yang ada di dunia.  
Jangan ada istilah tidak bisa atau tidak mungkin, semua bisa, asal kita mau dituntun Roh Kudus. Dan Iblis takut 
kepada orang yang dituntun Roh Kudus karena berkuasa, bahkan kuasanya lebih dari yang Tuhan buat. 
Untuk Roh Kudus dapat diaktifkan, kuncinya yaitu: kalau Roh Kudus turun atasmu – artinya posisi kita di bawah 
(rendah hati, low profile, humble, tidak ngeles/ berdalih/ berbantahan, tidak menyalahkan orang lain), maka 
Tuhan akan memberikan kita kuasa.  
Kita debu tanah dan cacing tetapi dengan tuntunan Roh Kudus dan kitanya rendah hati, maka kita akan 
memiliki kuasa.  Jangan bangga dengan kekayaan atau kecantikan kita, itu tiada artinya di hadapan Tuhan.  
 

3| Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku 
 
Ada orang berkata, “Tuhan yang menyertai saya maka saya berhasil, tetapi saya juga berusaha mati-matian.” 
Perkataan ini bukan kemuliaan bagi Tuhan tetapi kemuliaan bagi rata -  Aku iya, Tuhan juga iya.  
Tetapi Yabes berani berkata bahwa tangan Tuhan yang membuatnya berhasil. Dia sadar kalau itu bukan karena 
hasil usahanya melainkan tangan Tuhan yang menopang. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. 
 

Keluaran 33:15  
Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 

 
Musa  seorang hamba Tuhan hebat: sekali pukul laut terbelah dan mata air keluar dari batu – penyertaan 
Tuhan yang menjadi kekuatannya. Dengan kita mengandalkan Tuhan, maka apa pun yang kita kerjakan akan 
berhasil, penyertaan Tuhan nyata, dan kita akan tampil berbeda dengan dunia. Tetapi kalau kita mengandalkan 
kekuatan kita, maka tidak ada kuasa. Makanya kita perlu penyertaan Tuhan.  
 

4| Dan melindungi aku dari pada malapetaka 
 
Yabes bukan hanya tahu bahwa Bapanya Bapa yang baik, tetapi Bapa yang juga mengizinkan adanya masalah, 
bahkan malapetaka. Jadi jangan berpikir kalau ikut Tuhan semua mulus. Bahkan ajaran gereja banyak yang 
ngawur, di mana Tuhan dijadikan asuransi – selama kita bayar premi, kita dijamin aman. Tetapi kalau anak 
Tuhan yang mengalami masalah, berbeda, karena Tuhan melindungi dan meluputkan kita dari malapetaka.  
Ada kalanya doa kita tidak dijawab Tuhan, seperti Yesus yang berdoa sampai 3 kali, Paulus yang minta agar 
duri dalam dagingnya dicabut. Kalau mau enaknya saja dalam mengikut Tuhan, kita tidak memiliki kuasa.  
 

Selama 4 tahun saya digugat kakak kandung sebanyak 11 gugatan. Menunggu sidang sampai berjam-jam 
sudah biasa. Orang yang di posisi kalah, akan berdoa, “Mengapa? Matilah aku!” Orang yang tidak memiliki 
kuasa, stress saat digugat. Tapi kalau kita memiliki kuasa, maka doa kita berbeda karena kita tahu Tuhan 
kita memberi yang terbaik, “Tidak ada seorang pun yang berani menggugat orang pilihan Tuhan, kami pasti 
menang.” Akhirnya keseluruhan 11 gugatan saya menangkan secara inkrah di Makhamah Agung. 

 
Yesaya 55:11  
demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan 
melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. 

 
Tuhan kita maksimalis, kita juga harus maksimalis. Kalau kita sama dengan dunia, apa bedanya?  
Orang yang meninggal artinya tugasnya sudah selesai di dunia. Tetapi kalau belum waktunya akan tetap hidup. 
Dia Bapa yang baik. Banyak renungkan firman, hafalkan ayat, tapi jangan sekadar hafal, lakukan! Itulah orang 
yang dipimpin Roh Kudus. Dan saat kita klaim firman itu, kuasanya luar biasa karena tidak ada firman yang 
kembali dengan sia-sia, pasti berhasil. Tuntunan Roh Kudus membuat kita memiliki kuasa. 



5| Sehingga kesakitan tidak menimpa aku 
 
Paket yang Yabes dapatkan komplit. Yabes mengaku kalau dia terluka, marah, dan kecewa karena diperlakukan 
tidak adil. Tetapi kesakitan tidak menimpanya karena pembalasan dia serahkan kepada Tuhan. Jangan kita 
yang membalas karena kita terbatas, yang ada malah kita makin marah. Tapi kalau Tuhan yang bela kita, 
ceritanya menjadi berbeda.  
 
Orang yang militan dan memiliki kuasa akan berbeda dengan dunia. Walaupun menurut kita, otak, sekolah, 
atau ekonomi kita biasa-biasa saja – tetapi dengan Tuhan, tidak ada urusan biasa-biasa. Kalau kita mau untuk 
menerima kuasa, minta Roh Kudus.  
Berbahasa Roh saja tidak cukup, kita harus juga mau dituntun. Karena Tuhan bukan mencari orang hebat, 
kaya, atau sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang mau dituntun oleh RohNya. Caranya yaitu dengan 
rendah hati (be humble), jangan banyak berdalih/ ngeles/ menyalahkan orang – tetapi katakan kita mau 
berubah, maka kita akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi.  

 
Seorang hamba Tuhan terlihat rendah hati. Tetapi kalau dia suka menyalahkan orang lain, berarti ada yang 
tidak beres. Karena orang yang suka melayani, seharusnya sadar bahwa itu karena kasih karunia. Dia akan 
selalu berkata, “Ini karena kasih Tuhan, saya tidak ada apa-apanya.”  

 
Yabes adalah buktinya. Dari nobody dia diperluas Tuhan menjadi luar biasa. Dia lebih dimuliakan dari pada 
saudaranya. Oleh karena itu berhenti mengasihani diri sendiri (self pity). Tuhan yang dulu bisa memberkati 
Yabes, Dia juga bisa memberkati kita dan keluarga kita. 
 
Di akhir zaman ini Tuhan mencari orang yang antusias, apakah kita anak muda, Ibu-ibu, ataupun Bapak-bapak. 
Antusias itu berpengaruh di mata Tuhan. Tuhan sudah maksimalis masak kita biasa-biasa saja? Jangan 
tanggung-tanggung! Saat kita tidak setia, Tuhan setia; saat kita tidak ingat Dia, Dia ingat kita; saat kita tidak 
peduli kepadaNya, Dia peduli akan kita.  
Kita dari budak dosa, Tuhan mau angkat kita menjadi anakNya, apa pun keberadaan kita atau latar belakang 
kita. Tuhan tidak mencari budak yang ganteng/ cantik yang dipajang di barisan depan, tetapi Dia mencari yang 
buruk di belakang. Oleh karena itu panggil Dia Abba, jangan hanya panggil Dia sebagai Tuhan, karena 
kedekatan itu akan membuat doa serta koneksi kita berbeda. Kita akan merasa lepas saat berbicara. 
 
-oOo- 
 
DOA 
 
Bapa yang baik,  
Hari ini kami mau mempraktekkan, memanggil Engkau dengan panggilan Abba, Daddy.. 
Karena Engkau teramat baik kepada kami. 
Engkau tidak membiarkan kami seorang diri di dunia ini,  
Engkau memberikan kami Roh Penolong karena Engkau tahu kami butuh ditolong oleh RohMu, Tuhan. 
 
Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik 
Engkau mati bagi kami, Engkau sudah sediakan tempat saat kami pulang ke sana, 
dan Engkau berikan kami Roh Penolong untuk kami boleh bertahan di masa yang semakin sukar. 
 
Kalau Yabes tidak marah/ komplen/ putus asa/ menyerah dengan keadaannya,  
hari ini kami putuskan mau meresponi Kisah 1:8, mau menerima RohMu, Tuhan, untuk menuntun hidup kami. 
Tuntun kami Roh Kudus, karena dengan ego dan pikiran kami tidak akan mungkin; 
Tetapi dengan Roh Kudus yang menuntun, kami mau dengar-dengaran apa pun yang menjadi kehendakMu. 
Mampukan kami Roh Kudus,  
karena tanpaMu bagaimana kami bisa bertahan menghadapi tantangan dunia yang semakin menyesakkan? 
Hari ini kami bukan hanya mendengar tetapi juga meresponi dan menghidupinya. 
 
Berkati kami apapun masalah atau malapetaka yang kami hadapi.  
Kami tidak lagi takut karena kami tahu Allah Bapa yang kami sembah,  
adalah Abba yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. 
Engkau berjanji tidak akan membiarkan atau meninggalkan kami. 
Terima kasih Tuhan 
 
-oOo- 



 
SONG LIST 
 
1. Yesus Mulia (JPCC Worship) 
2. Dengan AnugrahMu (JPCC Worship) 
3. Harapanku (JPCC Worship) 
4. Remembrance (Hillsong Worship) 
5. Doa Yabes (Angel Pieters) 


