
  

 

EDISI 440 10 November 

 

GRATIS (Untuk Kalangan Sendiri) 



Editorial, 

Shalom, 

Minggu lalu sesuai anjuran Pemerintah, kita beribadah 
via live streaming di rumah masing-masing sebagai usa-
ha menghambat makin cepatnya penyebaran Covid-19. 
Virus yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat kasat-
mata itu tiba-tiba saja telah mengacau-balaukan seluruh 
penjuru dunia, mengubah adat istiadat, cara bersosia-
lisasi serta berdiam diri.   

Betapa tidak, virus Corona yang masih misterius identitas maupun obat pemusnahnya telah 
memakan korban ribuan orang meninggal dunia dengan gejala flu ringan dan sesak napas. 
Efek samping yang dirasakan oleh penderita dari Cina, Korea Selatan dan Itali yang sembuh 
ialah banyak dari mereka mengalami anosmia (hidung kehilangan kemampuan untuk mencium 
bau). Virus yang awalnya menyerang penduduk di kota Wuhan, Cina, telah menyebar amat 
cepat melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah kita dengan 
tegas mengambil kebijakan agar kita mengarantina diri di rumah masing-masing untuk me-
mangkas penyebarannya sambil menjaga kebersihan, kesehatan dan daya tahan tubuh kita. 

Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk membuktikan betapa rapuh dan tidak berdayanya 
hidup ini tanpa Dia. Kepandaian, kekayaan, kedudukan tinggi seperti tidak lagi ada artinya 
karena virus ini menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Dunia seolah-olah berhenti ber-
putar sejenak dan perekonomian dunia terasa lumpuh. 

Banyak pakar politik berspekulasi dan agamawan memprediksi apa arti petaka yang melanda 
dunia ini. Namun satu hal yang perlu diketahui dalam kesederhanaan pemikiran kita, Tuhan 

sedang memurnikan dan mengembalikan kita untuk mencari Dia dan menghargai kekekalan 
lebih daripada kefanaan. Tuhan sedang mengembalikan kita pada momen sangat penting yang 
telah lama diabaikan itulah keharmonisan, keutuhan dan kebersamaan dalam hidup ber-
keluarga. Dengan adanya petaka ini dunia saling bersahabat – negara yang sudah dapat me-
nangani masalah wabah ini menolong negara lain yang terlanda dengan parah. Bukan itu 
saja, beberapa anggota gereja sharing streaming gerejanya kepada anggota gereja yang tidak 
mempunyai peralatan streaming. Justru dalam keterpisahan ini kita merasakan kesatuan 
tanpa memandang agama, suku, ras maupun denominasi.   

Selamat menikmati hari-hari bersama dengan keluarga! Jangan lupa perbanyak doa untuk 
pemulihan negeri kita, sering cuci tangan, jaga jarak dan jaga kesehatan!  

IMANUEL! TUHAN BESERTA KITA SEMUA, IALAH PEMILIK HIDUP KITA! 
(Red.)   
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Shalom, 

Kali ini ibadah agak berbeda, sebagai warga negara yang baik kita berusaha mematuhi 

anjuran pemerintah untuk mengurangi penularan virus Corona yang menyebar masif dan 

cepat dengan beribadah via live streaming. Tahukah kita bahwa Tuhan mahahadir saat 

kita mencari wajah-Nya dan mendekat bila kita datang kepada-Nya dengan segenap 

hati? Apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan? Ingin selalu dekat dengan umat-Nya 

dan mereka berada di dalam hati-Nya. Ketika jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari

-Nya (Yes. 59:2). Allah terus berpikir bagaimana dapat dekat kembali dengan manusia 

dan puncaknya Yesus mati di kayu salib untuk memperbaiki jarak pemisah Allah dan 

manusia yang begitu jauh. 

Kalau sekarang pemerintah menerapkan social distancing oleh karena virus Corona 

(COVID-19), dahulu dosa telah membuat jarak antara Allah dan manusia. Namun Ia 

tetap berkarya sampai sekarang agar kita menjadi warga Kerajaan Surga sebab kita 

adalah milik-Nya. 

Bagaimana wujud kepemilikan Yesus atas hidup kita? 

1. Yesus sendiri yang menyucikan hidup kita (Yoh. 3:22-27). 

“Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-murid-Nya ke tanah Yudea dan Ia diam 

di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun mem-

baptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang 

ke situ untuk dibaptis….Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yoha-

nes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yoha-

nes dan berkata kepadanya: “Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang 

sungai Yordan dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia 
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membaptis juga dan semua orang pergi kepada-Nya. Jawab Yohanes: “Tidak ada 

seorang pun yang dapat mengambil (receive = menerima/beroleh) sesuatu 

bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga.”   

Salah satu dari sekian banyak program yang dikerjakan oleh Allah dan upaya yang 

dilakukan-Nya agar kita menjadi milik-Nya terlihat pada segmen/bagian ayat-ayat ini. 

Apa itu? Bahwa Pemilik kita adalah Yesus sendiri dan hanya Dia yang berhak 

menyucikan hidup kita. 

Terjadi perselisihan mengenai penyucian dihubungkan dengan baptisan air yang dila-

kukan oleh Yohanes Pembaptis dan ‘ditengarai’ dilakukan pula oleh Yesus. Tidak 

heran, dari dahulu masalah doktrin sudah menjadi akar perselisihan. Bukankah para 

pendeta lebih disibukkan dengan masalah doktrin (walau perlu) hingga timbul 

sengketa karena merasa doktrinnya lebih hebat dan benar sementara Yesus sibuk 

memberitakan Kerajaan Surga yang kekal?  

Murid Yohanes bingung mengapa Yesus juga membaptis. Benarkah Ia yang mem-

baptis? Ternyata ini hoax dan Iblis tertawa senang. Perhatikan, jika hamba Tuhan 

dan jemaat sibuk berselisih karena masing-masing mengunggulkan doktrin dan 

gerejanya, tanpa sadar Iblis berhasil menyebarkan virus perselisihan sehingga ener-

gi, waktu serta uang mereka terkuras habis hanya untuk masalah yang tidak begitu 

penting.   

Murid-murid Yohanes bingung ketika muncul a rising star (Yesus) yang ‘membaptis’ 

karena selama itu baptisan air telah menjadi ‘monopoli’ pekerjaan Yohanes bahkan 

baptisan air menjadi trade mark Yohanes sehingga ia dijuluki Yohanes Pembaptis. 

Mereka berupaya menjaga nama baik gurunya (senior) dan brand baptisan tetap 

dipegang oleh Yohanes.  

Dari perselisihan yang timbul dapat disimpulkan bahwa topik pertikaian berkisar pada 

(1) siapa yang paling hebat dan layak mengajarkan/melaksanakan ritual penyucian 

(2) kesenioritasan dan (3) pengikut siapa yang terbanyak. 

Kalimat “Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan 

yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga dan semua 

orang pergi kepada-Nya.” (ay. 26) kelihatan mendukung tetapi sangat provokatif. 

Mengapa? Karena mengandung unsur hoax sebab yang membaptis bukanlah Yesus 

tetapi para murid-Nya (Yoh. 4:2). Juga pelayanan diidentikkan dengan sebuah kom-

petisi. Hati-hati, pelayan/hamba Tuhan akan menjadi nyaman/tidak nyaman bila 

dipuji/direndahkan. 

Mendengar pernyataan para muridnya, Yohanes menjawab dengan tepat bahwa 

tidak ada seorang pun menerima/beroleh sesuatu kalau bukan dari Surga/Tuhan. 



Artinya, penyucian itu sepenuhnya  hak (cipta) dari Mesias dan dilakukan oleh-Nya. 

Jawaban pelayan Tuhan senior ini (Yohanes) hendaknya menjadi guidance bagi para 

hamba Tuhan bahwa (berita) penyucian bukan untuk pribadi atau golongan tertentu 

alias tidak boleh ada monopoli pengajaran. Siapa saja yang mengklaim sebagai mi-

liknya sama dengan melanggar hukum Surga. Dengan demikian tidak lagi terjadi 

pengelompokan/pengotakan antarhamba Tuhan. Bukankah hoax dan pengelom-

pokan memecah belah dan merusak hubungan satu sama lain? 

Berbicara tentang penyucian, Yohanes mengatakan bahwa dia bukan Mesias tetapi 

diutus untuk mendahului-Nya. Maksudnya, dia hanya melakukan tugas membaptis 

orang tetapi penyucian merupakan hak Yesus sepenuhnya.  

Aplikasi: hamba Tuhan dapat menyampaikan Firman pengajaran yang kuat, men-

doakan orang sakit dll. tetapi kalau orang ditolong karena Firman yang didengarnya 

dan sembuh karena doa yang dipanjatkan semua ini bukan karena hamba Tuhan 

tersebut sakti tetapi Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya. Contoh: ketika Petrus me-

nyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah, orang banyak sangat heran 

lalu mengerumuni Petrus dan Yohanes. Petrus berkata kepada mereka, “Hai orang 

Israel, mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan 

karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? …Yesus yang kamu serahkan dan tolak… 

telah kamu bunuh tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati… Nama 

Yesus telah memberi kesembuhan kepada orang ini..” (Kis. 4:11-16) 

Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dengan membanggakan diri dipakai Tuhan dengan 

hebat – merasa mampu memperbaiki kehidupan nikah yang bobrok dan doanya 

manjur menyukseskan usaha di tengah kelesuan bisnis! Jemaat juga tidak boleh 

membanding-bandingkan antarhamba Tuhan sebab gembala/pendeta yang ditem-

patkan di sebuah gereja lokal itu sesuai dengan kebutuhan jemaat setempat dan era 

di sekitarnya sehingga masing-masing bertumbuh dewasa dan saling melengkapi 

sebagai kesatuan Tubuh Kristus.  

Pola kerja Tuhan bervariasi sesuai dengan zamannya. Di masa lampau Ia turun 

tangan langsung tetapi sekarang Ia memakai hamba-hamba-Nya tetapi semua oto-

ritas tetap ada di dalam tangan-Nya. Jadi tidak ada pendeta sakti/hebat yang dapat 

menguatkan iman kita atau menyucikan hidup kita.  

Yohanes Pembaptis membalikkan cara pikir para muridnya. Dia tidak tersanjung keti-

ka dipuji pekerjaannya namun apa katanya? 

2. Yesus sendiri Pemilik kekal hidup kita (ay. 28-30). 
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Pergumulan Yesus penuh sengsara di Getsemani mengajar kita tentang apa yang ha-

rus kita lakukan menghadapi bencana yang mungkin akan menimpa kita.  

Setelah Perjamuan Malam itu, Yesus bersama dengan murid-murid-Nya pergi ke Ta-

man Getsemani untuk berdoa. 

Yesus telah mengetahui apa yang akan menimpa-Nya di hari-hari berikutnya. Dalam 

pergumulan dan ketakutan-Nya, Yesus menyerah sepenuh kepada kehendak Bapa-

Nya. Ia kemudian mengajak tiga murid-Nya – Petrus, Yakobus dan Yohanes – untuk 

berdoa bersama-Nya tetapi mereka tidak mengerti apa yang akan menimpa Gurunya 

dan tidak mampu melakukannya. Mereka tertidur pulas sementara Yesus berjaga dan 

berdoa sendirian. 

“Berjagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan!” Yesus meng-

ingatkan karena mereka tidak mampu berdoa satu jam bersama-Nya.  

Kesunyian malam itu tiba-tiba berubah menjadi kegaduhan. Serombongan orang men-

datangi Taman Getsemani dengan membawa lentera, suluh dan senjata. Mereka 

datang untuk menangkap Yesus! Di depan sendiri tampak Yudas Iskariot. Ia berlari 

menuju Yesus dan menciumnya. “Guru”, katanya sambil tersenyum. Sementara itu 

orang banyak datang dan menangkap Dia.  

Keadaan menjadi kacau. Petrus sangat marah lalu menghunus pedangnya dan mene-

takkan telinga kanan Malkhus (hamba Imam Besar) hingga putus. Di tengah-tengah 

kekacauan itu berdirilah Yesus dengan ketenangan luar biasa. Yudas, bukan saja tidak 

  Jam-jam Menjelang Paskah (2) 

PERGUMULAN DI TAMAN GETSEMANI 
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berdoa bersama Yesus, dialah pemicu bencana yang menimpa Yesus! Ia pun tidak 

sadar bahwa perbuatannya akan menyebabkan kematian Gurunya. Ketika dia menya-

darinya dan menyesal, sudah terlambat! 

Sebenarnya Yesus bisa saja memerintahkan barisan tentara Surgawi untuk datang dan 

membinasakan orang-orang yang ingin menangkap dan mencelakai-Nya tetapi Ia tidak 

melakukannya bahkan dengan penguasaan diri luar biasa Ia menjamah telinga Mal-

khus dan menyembuhkannya. Dalam keadaan yang begitu menegangkan Ia masih 

melakukan pekerjaan-Nya – menyembuhkan yang terluka dan melakukan mukjizat.  

Ia tidak memberontak ketika orang menangkap dan mengikat-Nya. Seperti telah dika-

takan kepada Bapa-Nya dengan peluh bertetesan ke tanah seperti titik-titik darah, “…

tetapi bukanlah kehendak-Ku melainkan kehendak-Mulah yang terjadi.” Yesus, Anak 

Allah, telah menyerahkan sepenuh hak-Nya untuk menjalani rencana Bapa-Nya seba-

gai “Domba Kurban Penebus Dosa” yang akan disiksa, dibunuh dan dihancurkan untuk 

menebus dosa seisi dunia. Penyerahan sepenuh-Nya kepada Bapa membuat Dia kuat 

menjalankan misi hingga akhir hidup-Nya. Ia bukan saja menyerahkan semua hak-Nya 

tetapi juga diri-Nya sendiri sebagai tebusan dosa seluruh manusia di dunia untuk me-

nyelamatkan mereka!  

Yesus yang bergumul dalam doa dan berjaga-jaga mampu melewati semua hingga 

beroleh kemenangan sedangkan para murid-Nya melarikan diri, emosi bahkan me-

nyangkal Dia. 

Kita mungkin tidak tahu bencana apa yang akan menimpa kita. Bencana tersebut 

dapat saja berupa ujian untuk menaikkan tingkat kerohanian kita atau pencobaan 

yang mau menjatuhkan kerohanian kita. Itu sebabnya Yesus mengajarkan agar kita 

senantiasa berdoa dan berjaga.  

“Ya Yesus, kuatkan kami dalam pergumulan kami, …Jangan kiranya membawa kami 

dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat!”  (VS) 

BERITA DUKA 

Telah pulang ke rumah Bapa di Surga pada hari Rabu, 25 Maret 2020 

Alm. Bpk. Ardianto Abdi (Liem Sek Djiang) usia 77 tahun. 

Almarhum adalah ayah dari Bpk. Iwan Aditiarsa dan ayah mertua dari                                 

Ibu Christina Tjandradewi (penerima tamu GKG). 

Jenazah dikebumikan hari Sabtu, 28 Maret 2020 di Krematorium Eka Praya. 

Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada 

keluarga yang ditinggalkan. 



Suatu kali ketika masih baru satu tahun menjadi orang Kristen, saya mendengar bahwa 

seorang yang hidupnya sudah ‘dibersihkan’ oleh Tuhan dapat dirasuki lagi oleh tujuh roh 

lain yang lebih jahat. 

Jujur, mendengar hal itu saya menjadi sangat tertekan karena sebelum dibersihkan hidup 

saya sudah menderita apalagi kalau dikuasai kembali oleh tujuh roh yang lebih jahat. Saya 

tidak dapat membayangkannya. Dalam keadaan tertekan itu saya bertanya kepada Tuhan 

di dalam doa apakah saya masih bisa dikuasai oleh roh-roh jahat itu lagi? Melalui Firman 

yang disampaikan, Tuhan menjawab jika seseorang sudah diampuni dan dibersihkan hi-

dupnya dari kuasa dosa, dia dimateraikan dengan kuasa ROH KUDUS dan salah satu 

tandanya adalah kepenuhan Roh Kudus. 

Sejak saat itu saya benar-benar fokus untuk membuat hidup ini dikuasai Roh Kudus 

dengan cara saya sendiri yaitu berusaha sekuat tenaga hidup suci, tidak boleh ini, tidak 

boleh itu, dsb. Ternyata hidup saya makin tertekan saat itu… Dipenuhkan Roh Kudus? 

Belum juga… 

Saya mengikuti setiap kebaktian kepenuhan Roh Kudus demi ‘mendapatkan’ Roh Kudus. 

Saya takut jika saya tidak segera dipenuhkan, tujuh roh yang lebih jahat itu kembali 

menguasai hidup saya. Namun belum juga saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pernah saya 

membicarakan hal ini kepada seorang teman yang menjadi pendeta di kota lain, beliau 

mengatakan, “ikuti saja cara saya berdoa, ikuti ‘bahasa lain’ yang saya ucapkan nanti 

pasti bisa transfer ke kamu…”. Saya mengikutinya tetapi tetap tidak ada yang berbeda 

dalam diri saya. 

Suatu kali di akhir bulan Agustus, 1993 diumumkan adanya kegiatan Kebaktian Kepe-

nuhan Roh Kudus di Gereja Lemah Putro. Dengan penuh semangat saya menghadiri 

kebaktian ini.  

Hari pertama saya mengikuti kebaktian ini dan di awal ibadah saat lagu pujian dinaikkan, 

tubuh saya bergetar lalu saat berlutut untuk berdoa getaran itu semakin kuat. Saya me-

mukuli bangku gereja berulang-ulang tanpa dapat saya kontrol hingga saya tergeletak di 

lantai tetapi tubuh tetap bergetar dan terbanting-banting sampai kebaktian selesai. Sendi-

sendi jari, siku, lutut dan mata kaki bengkak semua keesokan harinya. Apakah saya sudah 

dipenuhkan Roh Kudus? Belum, karena apa yang terjadi adalah manifestasi roh jahat yang 

tidak mau keluar dari tubuh saya. Hari berikutnya saya mengikuti lagi kebaktian ini dan 

sejak awal ibadah saya sudah terbanting lagi bahkan kali ini lebih keras karena kepala 

saya dibentur-benturkan di lantai oleh roh itu. Saat saya terbanting-banting, seorang 
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  KESAKSIAN  

KEPENUHAN ROH KUDUS 



Sambungan dari hal 5: “Jesus...” 

“Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata: aku bukan 

Mesias tetapi aku diutus untuk mendahului-Nya. Yang empunya mempelai 

perempuan ialah mempelai laki-laki tetapi sahabat mempelai laki-laki yang 

berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara 

mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus 

makin besar tetapi aku harus makin kecil.” 

Ilustrasi: ketika seorang suami disuruh memilih beberapa orang yang paling dekat 

dengannya (istri, anak, kakak, adik, paman, bibi), dia akan memilih istri walau tidak 

ada hubungan darah sebab yang lain akan meninggalkan dia ketika mereka mem-

bentuk keluarga sendiri. Istri menjadi bagian dari hidupnya namun tetap ada batas 

waktu karena istri akan meninggalkannya ketika dipanggil kembali oleh Tuhan.  

Jauh berbeda dengan Yesus yang memilih kita untuk menjadi milik-Nya. Semua yang 

ada di bumi ini adalah kepunyaan-Nya tetapi semua fana akan binasa kecuali satu 

itulah kita yang akan hidup bersama-Nya di dalam kekekalan. 

Yohanes Pembaptis menggunakan satu loncatan istilah yang begitu tiba-tiba dan sa-

ngat cepat — dari istilah Mesias ke istilah Mempelai Laki-laki – namun saling berhu-

bungan. 

hamba Tuhan datang menjamah kepala, kedua tangan dan kedua kaki saya lalu meneng-

king roh itu untuk keluar. Seketika itu juga tubuh saya menjadi terdiam dan tenang. 

Beberapa saat kemudian saya diarahkan untuk berlutut dan berdoa. 

Saat kembali tenang itulah tubuh saya dikuasai oleh damai sejahtera yang tak terung-

kapkan, saya menangis seperti anak kecil di pangkuan Bapanya. Semua beban saya ter-

lepas, saya sangat bahagia dan damai. Lalu saya berdoa dan melihat takhta yang sangat 

terang benderang serta Seorang duduk di takhta itu. Saya tidak berani memandang-Nya, 

hanya melihat kaki dan jubah-Nya yang terang benderang itu. Saya bagaikan sebutir debu 

dan seekor cacing tak berharga di hadapan-Nya. Saat itu saya mendengar Dia berkata, 

“Aku akan datang segera, bersiaplah…”. Seketika itu juga saya berdiri, mengangkat ta-

ngan dan menyembah Dia yang di takhta itu. Terucap kata-kata asing saat berdoa. Jujur 

saya tidak tahu harus berdoa seperti apa kecuali hati dipenuhi ucapan syukur. Saya 

menyembah Dia dalam kepenuhan Roh Kudus-Nya. 

Tidak lagi teringat kata-kata yang ditujukan kepada saya sebelumnya tentang tujuh roh 

yang lebih jahat itu. Semua beban terlepas, saya diampuni dan dimeteraikan sebagai milik

-Nya, walau saya tidak layak di hadapan-Nya. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita sem-

bah. Amin. (WTK) 
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Mesias (= Yang diurapi) → tanda pengesahan 

Mempelai laki-laki → tanda kepemilikan kekal 

Singkatnya, kita sah menjadi milik-Nya sebagai Mempelai wanita bagi Dia, Mempelai 

laki-laki Surga. 

Bila kita perhatikan dengan cermat, seluruh gelar yang disematkan pada jemaat 

seperti: gereja-Nya, tubuh Kristus, ranting, domba dll. namun puncak dari peristi-

lahan berhenti dalam Kitab Wahyu dengan sebutan: Mempelai perempuan dan 

Pengantin perempuan (Why. 21:9; 22:17).  

Jadi, Tuhan tidak mencari mereka yang melihat Dia sebagai Yehova Rapha (Allah 

yang menyembuhkan), Yehova Jireh (Allah yang menyediakan), Yehova Nissi (Allah 

panji kemenangan) dll. tetapi Ia merindukan mereka menyebut-Nya Mempelai Pria 

Surga. 

Yohanes tidak merasa rugi ketika murid-muridnya meninggalkan dia untuk mengikut 

Yesus sebab dia tahu persis Siapa Yesus itu. Dia hanya bertugas sebagai hamba 

Tuhan yang memperkenalkan Yesus sebagai Mempelai Pria Surga yang berhak me-

miliki gereja sebagai Mempelai Perempuan-Nya.  

Sayang, kita sering mempertahankan perkara-perkara yang tidak kekal lalu menga-

baikan yang kekal oleh sebab rasa takut, khawatir, cemas yang menguasai hati dan 

pikiran kita terlebih saat-saat ini ketika wabah virus COVID-19 melanda seluruh dunia 

membuat kepanikan luar biasa. Ingat, Ia Pemilik hidup kita, jalani hidup apa adanya 

dan beriman bahwa Ia memelihara hidup kita, bukankah kita lebih dari burung-

burung di udara yang dipelihara oleh-Nya (Mat. 6:25-26)? Hati yang gembira adalah 

obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang (Ams. 17:22). 

Sering terjadi kita sakit bukan karena penyakit tetapi karena kecemasan yang ber-

kelebihan. Tentu kita harus tetap bekerja dan berdoa namun yakinlah Yesus Pemilik 

kita, keluarga dan masa depan kita. Peristiwa pandemi virus Corona menjadi momen 

indah bagi kita untuk makin dekat kepada-Nya.   

Yohanes mengatakan bahwa sukacitanya penuh dan menegaskan biar Yesus makin 

besar dan dia makin kecil. Sangat jelas, hatinya jauh dari iri hati melihat pelayanan 

Yesus makin tenar dan fokus utama dalam pelayanannya ialah Yesus makin diper-

muliakan. Alangkah indahnya jika dalam pelayanan, hamba Tuhan senior/tua tidak 

melecehkan tetapi menghargai hamba Tuhan junior/muda! 

Hendaknya pelayanan apa pun yang kita lakukan berfokus pada Tuhan dan mem-

perkenalkan Dia sebagai Pemilik hidup kita yang satu kali kelak bersanding dengan Dia, 

Mempelai Pria Surga, di dalam Kerajaan-Nya yang kekal. Amin.   
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PENGUMUMAN 

Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini serta anjuran peme-

rintah dalam usaha memutus penyebaran virus Corona maka Baptisan 

Air dan Penyerahan Anak Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus    

Gembala–Kristus Ajaib yang semula akan dilaksanakan pada Ibadah 

Paskah Persekutuan tanggal 12 April 2020, pk. 08.30 WIB di Lemah Pu-

tro I/18 Surabaya ditunda pelaksanaannya sampai kondisi membaik.  

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus member-

kati.  




