


 

 

KATA PENGANTAR 
 

Tema besar gereja kita untuk tahun 2021 adalah “Knowing You.”  Melalui 

tema ini, jemaat GKY Citra Garden bersama-sama belajar bahwa pengenalan akan 

Allah tidak hanya berhenti dalam pengetahuan di kepala saja, tetapi juga mencakup 

relasi kasih dengan Allah Tritunggal melalui Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari 

berita Injil.  Di dalam berbagai tantangan dunia masa kini yang dihadapi, setiap kita 

sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk bertumbuh bersama dan 

mengejawantahkan pengenalan akan Allah di dalam kehidupan kita. 

Buku Mezbah Keluarga ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi sarana 

penuntun bagi setiap keluarga di jemaat GKY Citra Garden sehingga bertumbuh 

sebagai murid-murid Kristus dalam pengenalan akan Allah.  Disiplin rohani mezbah 

keluarga tidak hanya menolong diri sendiri untuk memiliki pertumbuhan rohani di 

dalam mengenal Allah.  Mezbah keluarga juga menolong keluarga-keluarga untuk 

memiliki waktu persekutuan sekeluarga di dalam Tuhan serta saling berbagi 

pergumulan, saling mendukung dan mendoakan sesama anggota keluarga dalam 

perjalanan kehidupan mengikut Tuhan Yesus.  

Kiranya sepanjang tahun 2021, keluarga-keluarga anggota jemaat tidak 

hanyut dalam berbagai kesibukan aktivitas pekerjaan, studi, dan lain-lain sampai-

sampai mengabaikan pentingnya mezbah keluarga.  Kiranya keluarga-keluarga 

jemaat bersehati dan berkomitmen menjalani kehidupan sebagai murid Kristus 

yang mengenal Allah melalui disiplin rohani mezbah keluarga yang dilakukan 

bersama dengan anggota keluarga lainnya.  Akhir kata, kiranya buku Mezbah 

Keluarga ini menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menolong setiap keluarga 

memiliki pengenalan akan Allah yang benar dan mendampingi perjalanan 

sekeluarga sebagai murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus.  Segala kemuliaan 

hanya bagi Allah Tritunggal yang mencipta, menebus dan menyertai kita, Amin! 

 

GI. Hendra Yohanes 

 

i  



 

 

PETUNJUK MENGGUNAKAN BUKU INI 

 

Buku Mezbah Keluarga ini disusun dengan sederhana dan tentunya dapat 

digunakan dengan sederhana pula.  Ikutilah petunjuk atau langkah-langkah dalam 

menggunakan buku ini. 

1. Carilah waktu yang tepat untuk keluarga dapat berkumpul bersama. 

2. Keuarga dapat menyanyikan 1 lagu pujian bersama-sama sebagai 

pembukaan (opsional).  Lagu dapat dipilih di bagian “Kumpulan Lagu-Lagu 

Pujian,” tetapi bisa juga memilih lagu yang lain. 

3. Kemudian, salah seorang membuka dalam doa. 

4. Keluarga membaca nas Alkitab yang sudah disediakan secara bersama-sama 

atau secara bergantian. 

5. Setelah itu, keluarga membaca isi renungan yang sudah disediakan sebagai 

penuntun untuk memahami nas Alkitab yang dibaca.  Bagian ini bisa 

dibacakan 1 orang ataupun bergantian (disesuaikan dengan konteks keluarga 

masing-masing).  Setelah pembacaan selesai, bahaslah secara singkat isi 

renungan tersebut bersama-sama tentang apa yang dipelajari. 

6. Kemudian, keluarga saling sharing (berbagi) untuk lebih mengenal satu sama 

lain: 

 Hal-hal yang telah dipaparkan dalam buku ini. 

 Hal-hal yang menjadi pergumulan keluarga saat itu. 

7. Terakhir, keluarga saling mendoakan satu sama lain: 

 Hal-hal yang telah dipaparkan dalam buku ini. 

 Hal-hal yang menjadi pergumulan keluarga saat itu. 

 

Catatan:  Bahan mezbah keluarga ini disediakan per minggu.  Keluarga diharapkan 

menggunakan setiap bahan mezbah keluarga ini sesuai dengan tanggal yang telah 

disediakan.  Pilihlah satu hari dalam minggu tersebut untuk mengadakan mezbah 

keluarga dengan menggunakan buku ini sebagai sarana penuntun. 
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Minggu ke-1  (4-10 Januari 2021) 

 

 

KOMPAS KEHIDUPAN  

 

Lagu Pembukaan 

Doa Pembukaan 

Pembacaan Alkitab: Efesus 2:10 

Isi: 

 Di dalam perjalanan menyusuri wilayah yang 

tidak dikenal, kompas merupakan benda yang wajib 

dibawa.  Di wilayah di mana teknologi GPS tidak dapat 

digunakan, kompas konvensional tetap dapat 

digunakan.  Kompas memberikan petunjuk arah bagi 

penggunanya dalam perjalanan yang ditempuh agar 

dapat sampai ke tempat tujuan.  Namun, jika kompas 

yang berfungsi menunjukkan arah itu tiba-tiba hilang 

ataupun rusak, maka bisa dipastikan orang tersebut 
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akan sulit mencapai tempat tujuan, bahkan malah 

tersesat.  Ibarat arah yang ditunjukkan kompas dalam 

sebuah perjalanan, manusia jelas memerlukan “arah” 

di dalam menjalani kehidupan.  Kehidupan yang tanpa 

arah dan tujuan membuat manusia kehilangan makna 

kehidupan.  Semua yang dikerjakan akan menjadi 

terasa hampa dan sia-sia belaka. 

 Di dalam surat kepada jemaat di Efesus, rasul 

Paulus menegaskan bahwa Kristus sudah mati untuk 

menyelamatkan orang percaya dari dosa.  Kita yang 

dahulu tersesat dalam kuasa dosa, kini menerima 

anugerah keselamatan dari Allah yang memberikan 

“arah” yang baru.  Dahulu, di dalam belenggu dosa, 

arah langkah kita itu senantiasa melawan dan 

memberontak kepada Allah.  Sekarang, di dalam 

Kristus, kita dikaruniakan hidup yang kekal dengan 

arah dan tujuan yang baru.  Tuhan Yesus menebus 

kita untuk kembali kepada maksud dan rancangan 

Allah yang mulia.  Efesus 2:10 menyatakan, “Karena 

kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 
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untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan 

Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di 

dalamnya.”  Setiap orang yang percaya kepada Yesus 

Kristus merupakan ciptaan Allah yang baru di dalam 

Kristus.  Arah dan tujuan kehidupan yang baru dalam 

Kristus adalah mengerjakan pekerjaan baik yang 

sesuai dengan kehendak Allah yang baik adanya.   

Arah kehidupan baru di dalam Kristus adalah 

memuliakan Allah dengan melakukan pekerjaan baik 

sesuai dengan ajaran firman Tuhan.  Kehidupan kita 

tidak lagi sesat di dalam dosa, melainkan punya arah 

yang benar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

Allah, yaitu: pekerjaan baik bagi kemuliaan Allah.  

Inilah arah kehidupan yang benar yang ditunjukkan 

oleh Alkitab.  Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita 

masing-masing?  Apakah kehidupan kita sedang 

mengarah sesuai dengan kompas kehidupan yang 

benar?  Studi yang tidak dipersembahkan untuk 

kemuliaan Allah akan dapat menghasilkan arogansi 

merasa diri paling hebat.  Pekerjaan yang hanya untuk 
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mencari nafkah atau menimbun harta bisa jatuh 

kepada menghalalkan segala cara ataupun 

keserakahan.  Bagaimana “arah” dari pekerjaan, studi, 

cita-cita, atau aktivitas dalam keseharian dan rencana 

hidup kita setahun ke depan?   

 

Sharing: 

1. Bagikan bagaimana kehidupan masing-masing 

anggota keluarga di tahun yang lalu. Jika 

dievaluasi dengan jujur, apakah sedang 

menempuh arah kompas kehidupan yang 

benar? 

2. Bagikan pergumulan masing-masing anggota 

keluarga saat ini. 

Doakanlah:  

1. Doakan setiap pergumulan anggota keluarga 

masing-masing.  

2. Doakan supaya tiap anggota keluarga mau 

mengarahkan seluruh kehidupannya ke depan 

untuk melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan 

Allah semata.   
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Minggu ke-2  (11-17 Januari 2021) 

 

 

MELESET  

 

Lagu Pembukaan 

Doa Pembukaan 

Pembacaan Alkitab: Mazmur 51:1-3 

Isi: 

Alkisah, di sebuah kerajaan diadakan suatu 

sayembara.  Para ksatria berkumpul untuk melentur 

busur panah mereka dalam sayembara yang 

berhadiahkan emas dari sang raja.  Babak demi babak 

berlalu, tiap ksatria berusaha melewati tantangan demi 

tantangan.  Kemudian, tibalah babak terakhir di mana 

ketiga ksatria terbaik akan bersaing melesatkan anak 

panah mereka pada papan sasaran dari jarak yang 

begitu jauh. Baginda raja pun membuka langsung 
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babak final itu dengan bertitah bahwa pemenangnya 

adalah yang panahnya tepat mengenai sasaran, 

bukan yang paling mendekati sasaran.  Ksatria yang 

menang akan mendapatkan emas, tetapi yang kalah 

akan diserahkan menjadi budak kerajaan lain.  Sontak 

semua penonton kaget dan berkata satu sama lain, 

“Tidak mungkin ada ksatria yang bisa menang!”  Lalu, 

tiap ksatria melesatkan panahnya sesuai giliran.  

Ksatria pertama begitu ketakutan dan sembari 

gemetar melesatkan panah dan mengenai kayu 

penyangga papan sasaran.  Ksatria kedua nampak 

menghela nafas dan coba menenangkan diri, lalu 

panahnya pun melesat dan menancap di pinggir 

pagar.  Ksatria ketiga dengan angkuh melentur busur 

panahnya.  Anak panahnya meluncur dengan cepat 

dan mendarat di rerumputan di bawah papan sasaran.  

Ternyata oh ternyata, semuanya meleset! 

Dosa itu bagaikan anak panah yang meleset.  

Kehidupan kita tidak mencapai sasaran yang 

dikehendaki oleh Tuhan.  Kita meleset alias tidak 
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mencapai sasaran dengan tepat.  Seperti para 

pemanah tersebut, mulai dari ketakutan, berusaha 

menenangkan diri, atau malah bertingkah pongah, kita 

adalah orang-orang berdosa yang tidak sanggup 

mengenai tujuan yang ditetapkan Allah dengan 

sempurna.  Di dalam Adam, kita semua telah gagal, 

bobrok alias meleset dari tujuan Allah yang baik, benar 

dan sempurna.   

Menyadari keberdosaannya, Daud menuliskan 

Mazmur 51.  Atas kesalahan dan pelanggarannya, ia 

mengaku berdosa di hadapan Allah dengan hati yang 

hancur.  Ia memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan 

untuk mengampuninya.  Saat dosa disingkapkan, ada 

berbagai macam reaksi atau sikap orang-orang.  

Seperti ketiga pemanah tadi, ada orang yang begitu 

ketakutan saat dosanya ketahuan dan disorot.  Ada 

yang berusaha tetap santai dan menutupi rasa 

bersalahnya.  Ada yang malah bertingkah pongah nan 

angkuh seolah sanggup menyelamatkan diri sendiri 

dari belenggu dosa.  Mari memeriksa diri bagaimana 
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sikap kita saat kesalahan dan pelanggaran kita 

disingkapkan.  Apakah kita mau mengakui bahwa kita 

adalah manusia berdosa dan sungguh membutuhkan 

anugerah Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita?  

Lewat mengakui dosa, kita memperoleh ketenangan di 

dalam Kristus dan relasi yang dipulihkan dengan Allah. 

 

Sharing: 

1. Bagikan bagaimana sikap masing-masing 

anggota keluarga saat dosa dan kesalahannya 

terungkap?  

2. Bagikan pergumulan masing-masing anggota 

keluarga saat ini. 

 

Doakanlah:  

1. Doakan setiap pergumulan anggota keluarga 

masing-masing.  

2. Doakan supaya tiap anggota keluarga mau 

mengakui dosa dan kesalahan serta menyadari 

butuh anugerah pengampunan dari Tuhan.   
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Minggu ke-3  (18-24 Januari 2021) 

 

 

MENGHITUNG HARI  

 

Lagu Pembukaan 

Doa Pembukaan 

Pembacaan Alkitab: Mazmur 90:10, 12 

Isi: 

Biasanya orang mengukur penting atau tidak 

penting suatu hal dari akibat yang ditimbulkan.  Ketika 

orang salah mengambil keputusan atau keliru 

menentukan pilihan, maka penyesalan pasti cepat 

atau lambat akan menghampirinya.  Contohnya saja:   

• Salah model potongan rambut menyebabkan 

penyesalan satu bulan.   

• Tidak naik kelas di sekolah menimbulkan 

penyesalan satu tahun.   
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• Keliru memilih pasangan hidup menghasilkan 

penyesalan seumur hidup.  

• Mempercayai Tuhan dan Juruselamat yang 

salah menyebabkan penyesalan sampai 

selama-lamanya. 

Pemazmur mengingatkan dalam Mazmur 90:12 

ini agar kita menghitung hari dengan hati yang 

bijaksana.  Seperti dikatakan di ayat 10, kehidupan 

manusia di dunia ini ada batas waktunya dan tidak 

luput dari kesukaran dan penderitaan.  80 tahun itu 

sudah hebat, dan 1 abad itu luar biasa panjang umur.  

Akan tetapi, kehidupan di dunia ini tetaplah fana dan 

begitu singkat jika dibandingkan dengan kekekalan 

(ay. 5-6).  Karena itu, Musa berdoa, “Ajarlah kami 

menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh 

hati yang bijaksana.”   

Menghitung hari dengan hati yang bijaksana 

berarti menghargai waktu dan mempergunakannya 

dengan bijaksana sesuai hikmat dari Tuhan.  Kita perlu 
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mengelola waktu yang dipercayakan Tuhan kepada 

kita dengan bijak dan bertanggung jawab kepada 

Tuhan.  Sayang sekali jika kita menyia-nyiakan waktu 

dan kesempatan yang Tuhan beri.  Misalkan, anak-

anak yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk 

main game daripada belajar untuk persiapan ujian.  

Atau, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan demi hal 

yang tidak mendesak akhirnya membuat pekerjaan 

menumpuk di belakang.  Penyesalan akan 

menghampiri ketika kita mengabaikan menghitung 

hari-hari yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan 

kita.  Dengan menghitung hari, kita diajar untuk 

menyadari kefanaan hidup di dunia ini dan mengejar 

hal-hal kerajaan Allah yang bernilai kekal.  Kita juga 

menjadi lebih hati-hati agar tidak menyesal di 

kemudian hari karena kebodohan kita sendiri.  Mari 

menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk 

berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan dan 

Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
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Sharing: 

1. Bagikan bagaimana setiap anggota keluarga 

menggunakan waktu dalam keseharian. Apakah 

yang dilakukan selama ini sudah menghitung 

hari dengan bijak atau justru menyia-nyiakan 

banyak kesempatan yang dikaruniakan Tuhan?  

2. Bagikan pergumulan masing-masing anggota 

keluarga saat ini. 

 

Doakanlah:  

1. Doakan setiap pergumulan anggota keluarga 

masing-masing.  

2. Doakan supaya tiap anggota keluarga 

memanfaatkan waktu dengan bijaksana bagi 

sesuatu yang bernilai kekal demi kemuliaan 

nama Tuhan. 
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Minggu ke-4  (25-31 Januari 2021) 

 

 

BELAJAR MELAKUKAN 

KEHENDAK TUHAN  

 

Lagu Pembukaan 

Doa Pembukaan 

Pembacaan Alkitab: Mazmur 143:8-11 

Isi: 

Doraemon adalah tokoh komik dan kartun 

legendaris dari Jepang.  “Doraemon” merupakan tokoh 

robot berbentuk kucing gemuk berwarna biru dan 

putih.  Doraemon menjadi penolong buat tokoh anak 

lelaki pemalas yang bernama “Nobita.”  Nobita selalu 

mengharapkan Doraemon mengeluarkan alat-alat 

canggih dari “kantong ajaib-nya” untuk menyelesaikan 

semua persoalan yang dihadapinya.  Sayangnya, 
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Nobita malah menjadi malas, manja dan suka 

memanfaatkan Doraemon daripada belajar dengan 

tekun dan bertanggung jawab.  Nobita lebih suka 

melakukan kehendaknya sendiri daripada belajar 

mendengar teguran dan melakukan nasihat dari 

Doraemon. 

Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, 

kita mungkin tanpa sadar juga mirip dengan Si Nobita 

yang malas belajar dan justru memanfaatkan 

Doraemon sesuka hati.  Daripada belajar melakukan 

kehendak Tuhan, kita malah memanfaatkan Tuhan 

demi kepentingan diri sendiri.  Daripada belajar 

kebenaran firman Tuhan, kita malah ingin membuat 

Tuhan hanya menjadi “jin pengabul permintaan” atau 

Doraemon yang memberikan bantuan spektakuler dari 

“kantong ajaib.”  Sikap hati seperti ini adalah dosa, 

karena memperlakukan Tuhan bukan sebagai Raja 

atas kehidupan kita, malah sebagai budak yang 

melayani keinginan kita.  Pemazmur menyadari bahwa 

ia memerlukan Tuhan untuk menuntun dan 
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mengajarnya melakukan kehendak Tuhan.  Di dalam 

situasi terjepit (ay. 9), pemazmur tidak memanfaatkan 

Tuhan sekadar untuk menolong dirinya, tetapi juga 

memohon Tuhan mengajarinya melakukan kehendak 

Tuhan.  Ia memiliki hati yang mau belajar untuk 

melakukan kehendak Tuhan (a teachable heart to do 

God’s will).  Seperti yang diserukan pemazmur, 

“Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab 

Engkaulah Allahku!” (ay. 10a).  Ia tidak mengeraskan 

hati atau ngeyel, dan bersedia untuk menjalankan 

kehendak Tuhan dalam hidupnya.  Ia meminta Roh 

Allah memandu langkah hidupnya (ay. 10b) dan 

mengakui Tuhan sebagai tempat perteduhan atau 

perlindungannya. 

Saat kita mengalami kesulitan atau 

permasalahan dalam kehidupan, kita perlu ingat 

bahwa Tuhan bukan sekadar “alat ajaib” untuk 

dimanfaatkan demi kepentingan kita.  Kalau kita sudah 

mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan di 

sepanjang hidup kita, masakan kita terus-menerus 
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bertingkah malas seperti Nobita?  Mari kita belajar 

melakukan kehendak Tuhan sebab Roh Allah sendiri 

yang akan menuntun dan mengajar kita dengan 

kebenaran firman Tuhan.  Pertanyaannya sekarang: 

apakah hati ini mau belajar dari firman Tuhan untuk 

melakukan kehendak-Nya di muka bumi ini? 

 

Sharing: 

1. Bagikan bagaimana tingkah laku dan sifat kita 

selama ini dalam menjalani kehidupan 

kekristenan kita.  Apa bentuk komitmen yang 

nyata dari kerinduan untuk belajar melakukan 

kehendak Tuhan? 

2. Bagikan pergumulan masing-masing anggota 

keluarga saat ini. 

 

Doakanlah:  

1. Doakan setiap pergumulan anggota keluarga 

masing-masing.  
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2. Doakan supaya tiap anggota keluarga saling 

mengingatkan dan mendorong dengan kasih 

untuk menepati komitmen belajar melakukan 

kehendak Tuhan yang dibuat.   
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KUMPULAN LAGU-LAGU PUJIAN 

 

1. Anugerah Terindah 

Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan 
Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku 
Di tangan-Mu Tuhan 
 
Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku 
Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan 
Menghadapi semua 
 
Ref. 
Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku 
Kau sungguh berarti di setiap jalanku 
Anugerah-Mu selalu mempesonaku 
Yesus, Kau terbaik 
Yesus, Kau termanis 
Di dalam hidupku 
 
2. Ada Pengertian Bersama 

Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama 
Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalam-Nya 
Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan 
Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalam-Nya 
 
Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya 
Semua anak dan umat-Nya, bersatu di dalam-Nya 
Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan 
Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah 
 
3. Bapa Ku Datang Pada-Mu 

Bapa ku datang pada-Mu, naikkan ucapan syukur 
Atas kasih anug’rah-Mu yang indah setiap hari 
Ref. 
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari 
Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu 
 
4. Bapa Surga, Hatiku Bersyukur 

Oh Bapaku hatiku bersyukur 
Bapa Surga hatiku bersyukur 
Kucinta, kuhormat, kusujud pada-Mu 
Bapa Surga hatiku bersyukur 
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5. Berkat Kemurahan-Mu 

Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu 
Kau rancangkan masa depanku 
Penuh dengan harapan 
Aku ada saat ini semuanya kar’na kasih-Mu 
Aku hidup hari ini 
Semua berkat kemurahan-Mu 
Terima kasih, Yesus 
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku 
 
6. Bersama K’luargaku 

Kami datang di hadirat-Mu 
Dalam satu kasih dengan bersehati 
Berjanji setia sampai akhir 
Mengasihi-Mu Tuhan (Yesus) 
Bersama k’luargaku melayani Tuhan 
Bersatu, s’lamanya mengasihi Engkau 
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan 
Bagi kami Engkau segalanya 
Gelombang badai hidup, coba menghalangi 
Namun kuasa Tuhan, buka jalan kami 
 
7. Bersama-Mu Bapa 

Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku 
Tak pernah Kau biarkan ku sendiri 
Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu 
Tak pernah kuragukan kasih-Mu 
Bersama-Mu Bapa kulewati semua 
Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku 
Engkau yang bertindak memb’ri pertolongan 
Anug’rah-Mu besar melimpah bagiku 
 
8. Cari Dahulu Kerajaan Allah 
Cari dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya 
Dan semuanya ‘kan ditambah padamu 
Halelu, haleluya 
Ref. 
Haleluya, haleluya 
Haleluya, halelu, haleluya 
 
9. Dengan Apa Kan Kubalas 
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia 
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku 
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu 
Terima kasih Tuhan, Kau s'lamatkan hidupku 
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Dengan apa kan kubalas segala kebaikanMu 
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus 
Ku bersyukur pada-Mu 
S'lamanya 
 
10. Dia Baik Bagiku 
Ku tahu Bapa p’liharaku, Dia baik, Dia baik 
Ku yakin Dia s’lalu sertaku, Dia baik bagiku 
Ref. 
Lewat badai cobaan  
Semuanya mendatangkan kebaikan 
Ku tahu Bapa p’liharaku, Dia baik bagiku 
 
11. Dia Hanya Sejauh Doa 
Bila kau rasa gelisah di hatimu 
Bila kelam kabut tak menentu hidupmu 
Ingat masih ada seorang p’nolong bagimu 
Yesus tak pernah jauh darimu 
 
Bila cobaan menggodai hatimu 
Bila sengsara menimpa keadaanmu 
Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu 
Dia s’lalu pedulikan kamu 
 
Berseru memanggil nama-Nya 
Berdoa Dia kan se’gra menghampiri dirimu 
Percaya Dia tak jauh darimu 
Dia hanya sejauh doa 
 
12. Engkau Perisaiku 

Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku 
Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku 
Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku 
Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku 
 
Ref. 
Ku ‘kan berdiri di tengah badai 
Dengan kekuatan yang Kau berikan 
Sampai kapanpun ku ‘kan bertahan 
Kar’na Yesus selalu menopang 
Ku kan bertahan dalam tekanan 
Dengan kekuatan yang Kau berikan 
Sampai kapanpun tak tergoyahkan 
Kar’na Yesus selalu menopang hidupku 
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13. Engkaulah Tuhan 

Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu 
Bukan dengan kuatku, namun kar’na Roh-Mu 
Yesus Kau yang kupegang teguh 
Ref. 
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja 
Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh 
 
14. Hari Ini Kurasa Bahagia 

Hari ini kurasa bahagia 
Berkumpul bersama saudara semua 
Tuhan Yesus t’lah satukan kita 
Tanpa memandang diantara kita 
 
Bergandengan tangan dalam kasih 
Dalam satu hati 
Berjalan dalam terang kasih Tuhan 
 
Kau saudaraku, kau saudariku 
Tiada yang dapat memisahkan kita 
Kau sahabatku, kau sandaranku 
Tiada yang dapat memisahkan kita 
 
15. Hidup ini adalah Kesempatan 

Hidup ini adalah kesempatan 
Hidup ini untuk melayani Tuhan 
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan b’ri 
Hidup ini hanya sementara 
 
Oh Tuhan pakailah hidupku 
Selagi aku masih kuat 
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi 
Hidup ini sudah jadi berkat 
 
16. Juru Selamatku 

Walau ku harus berjalan 
Dalam lembah kekelaman 
Perlindungan Mu oh Tuhan 
Nyatalah bagi hidupku 
 
Tiada pernah sedetikpun 
Tiada pernah Kau tinggalkan 
Sungguh mulia dan sempurna 
Hanyakau lah yang layak disembah 
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Yesus Engkau Juruselamatku 
Dalam janjiMu kemenanganku 
Selamanya kan kunyatakan 
Besar setiaMu Tuhan di hidupku 
 
17. Kaulah Harapan  
Bukan dengan kekuatanku 
Ku dapat jalani hidupku 
Tanpa Tuhan yang di sampingku 
Ku tak mampu sendiri 
Engkaulah kuatku yang menopangku 
 
Kupandang wajahMu dan berseru 
Pertolonganku datang dariMu 
Peganglah tanganku jangan lepaskan 
Kaulah harapan dalam hidupku 
 
18. Kami dan Seisi Rumah Kami 
Saat ini kami datang di hadapan-Mu 
Membawa hidup kami 
sebagai korban yang harum 
Satukan hati, membawa diri 
Menjadi persembahan 
menyenangkan hati-Mu 
 
Kami dan seisi rumah kami 
Kan menyembah-Mu, memuji-Mu 
Tuhan Allah penyelamat kami 
Kami dan seisi rumah kami 
Kan memuja-Mu, mengagumi 
Kasih-Mu di setiap waktu 
 
19. Kami Perlu Kau Tuhan 
Kemanakah kami mencari kasih sejati 
Kemanakah kami berseru 
Saat badai datang menderu 
Yang kami tahu hanya Kau yang mampu 
Pulihkan sgala sesuatu 
 
Kami perlukan keajaibanMu 
Kami butuhkan sentuhan tanganMu 
Kami tak dapat jalan sendiri 
Kami perlu Kau Tuhan 
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20. Keluarga Senang 

Mohon Tuhan hampir, keluarga s’nang 
Jadi kepalanya, keluarga s’nang 
Bila Tuhan datang, limpah kasih rahmat 
Jadikan sempurna, keluarga s’nang 
Suami istri kasih, keluarga s’nang 
Sama pegang iman, keluarga s’nang 
Anak muda t’rima, rahmat tuntunan Hu 
Nikmat hidup limpah, keluarga s’nang 
Mohon Tuhan ajar, keluarga s’nang 
Hibur dan b’ri s’mangat, keluarga s’nang 
S’nantiasa sentosa, s’lalu ingat anugrah 
G’nap keluarga majulah, keluarga s’nang 
 
21. Kucinta K’luarga Tuhan 

Kucinta k’luarga Tuhan terjalin mesra sekali 
Semua saling mengasihi  
Betapa s’nang ku menjadi k’luarganya Tuhan 
 
22. Ku Rindu Mengenal-Mu 

Ku rindu mengenal-Mu,  
Jiwaku sungguh merindukan-Mu 
Ku mau mengenal-Mu 
Mengalami kasih-Mu,  
Wajah-Mu yang s’lalu memandangku 
Lebih dalam ku mau kenal-Mu 
Ku rindu mengenal-Mu 
Ku rindu mengenal-Mu, 
Jiwaku sungguh merindukan-Mu 
Ku mau mengenal-Mu 
Sampai akhir napasku 
Ku mau mengenal ajaib kuasa-Mu 
Ku ingin mengenal-Mu 
Itu kerinduanku 
 
23. Percaya 

Percaya di saat ku tak mengerti 
Percaya di saat ku tak melihat 
Percaya, kupercaya 
Kasih-Mu sertaku 
 
Percaya berkat-Mu ada bagiku 
Percaya tangan-Mu tak lepaskanku 
Percaya, kupercaya 
Kasih-Mu sertaku 
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Percaya, kupercaya 
Firman-Mu yang terjadi 
Lampaui s’gala masalahku 
Percaya pada-Mu 
 
Percaya, kupercaya 
Firman-Mu ya dan amin 
Lampaui s’gala masalahku 
Percaya pada-Mu 
 
24. Pribadi yang Mengenal Hatiku 

S’perti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu 
Hatiku tak tahan menunggu-Mu 
S’perti tanah yang gersang menanti datangnya hujan 
Begitupun jiwaku Tuhan 
 
Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku 
Tiada yang tersembunyi bagi-Mu 
Seluruh isi hatiku Kau tahu 
Dan bawaku ‘tuk lebih dekat lagi pada-Mu 
Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu 
 
25. Roh-Mu yang Hidup 

Roh-Mu yang hidup penuhiku 
Mengalir dalamku 
Jiwaku tenang bersama-Mu 
Dalam naungan-Mu 
 
Roh-Mu yang kudus pulihkanku 
Engkaulah damaiku 
Ku hidup oleh anugerah-Mu 
Yang menyertaiku 
 
Roh-Mu yang hidup penuhiku 
Datang urapiku 
Ku siap t’rima kuasa-Mu 
Hidupku bagi-Mu 
 
Ref. 
Ku buka hati ‘tuk jamahan-Mu 
Berserah penuh di hadirat-Mu 
Kau ambil alih s’luruh hidupku 
Di altar-Mu menyembah-Mu 
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26. Sampai Memutih Rambutku 

Kau s’lalu hadir saat aku rindukan-Mu 
Kau yang s’lalu setia menopangku dengan kasih setia 
Memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan 
Ref. 
Sampai memutih rambutku 
Kau putuskan aku menutup usiaku 
Ku kan s’lalu menyembah-Mu 
Oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu 
S’lamanya bagi-Mu 
 
27. Satukanlah Hati Kami 

Satukanlah hati kami ‘tuk memuji dan menyembah 
Oh, Yesus Tuhan dan Rajaku 
Eratkanlah tali kasih diantara kami semua 
Oh, Yesus Tuhan dan Rajaku 
 
Bergandengan tangan dalam satu kasih 
Bergandengan tangan dalam satu iman 
Saling mengasihi diantara kami 
Keluarga Kerajaan Allah 
 
28. Satu-satunya yang Kuandalkan 

Engkau Tuhan yang setia 
Waktu-Mu s’lalu yang terbaik 
Engkau Tuhan sandaranku 
Dan ku hanya kan berharap pada-Mu 
 
Satu-satunya yang kuandalkan 
Satu-satunya yang kupercaya 
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan 
Sumber kedamaian 
 
Satu-satunya yang kuandalkan 
Satu-satunya yang kuperaya 
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku 
Tuhan pemulihku 
 
29. Semusim Berlalu 

Semusim berlalu, namun Kau s’lalu p’liharaku 
Kasih dan setia-Mu, tak pernah layu di hidupku 
Ref. 
Lebih luas dari samu’dra,  
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku 
Lebih tinggi dari cakrawala 
Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur 
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30. Tak Pernah Terlambat 

Sekalipun ku harus alami 
Keadaan yang sukar di dalam hidupku 
Namun ku selalu percaya pada-Mu 
Tuhan yang kuandalkan pasti besertaku 
Tak pernah terlambat pertolongan bagiku 
S’bab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku 
Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku 
Menopangku dengan kuasa-Mu 
 
Ku percaya pertolongan-Mu 
Tak pernah terlambat 
 
31. Tuhan Pasti Sanggup 
Kuatkanlah hatimu 
Lewati setiap persoalan 
Tuhan Yesus selalu menopangmu 
Jangan berhenti harap padaNya 
 
Tuhan Pasti Sanggup 
TanganNya takkan terlambat ‘tuk mengangkatku 
Tuhan Masih Sanggup 
Percayalah, Dia tak tinggalkanmu 
 
32. Waktu Tuhan 
Bila Kau ijinkan sesuatu terjadi 
Ku percaya semua untuk kebaikanku 
Bila nanti telah tiba waktu-Mu 
Kupercaya kuasa-Mu 
Memulihkan hidupku 
 
Waktu Tuhan pasti yang terbaik 
Walau kadang tak mudah dimengerti 
Lewati cobaan, ku tetap percaya 
Waktu Tuhan pasti yang terbaik 
 
33.Ya Abba, Bapa 
Ku mau cinta Yesus selamanya 
Ku mau cinta Yesus selamanya 
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku 
Ku tetap cinta Yesus selamanya 
Ref. 
Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu 
Layakkanlah seluruh hidupku 
Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu 
Pakailah sesuai dengan rencana-Mu 
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34. Kristus Tuhan Telah Bangkit 
Kristus Tuhan t’lah bangkit, haleluya! 
Sorga bumi memuji, haleluya 
Hai, pujilah nama-Nya, haleluya 
Langit bumi menggema, haleluya 
 
Raja mulia t’lah bangkit, haleluya! 
Ia mati ‘tuk gantiku, haleluya! 
Maut di mana sengatmu? Haleluya 
Di mana kuasa kubur? Haleluya 
 
Genaplah tebusan-Nya, haleluya! 
Ia menang ‘kan seteru, haleluya! 
Kubur pun tak berdaya, haleluya 
Terbuka pintu sorga, haleluya 
 
Puji Allah di sorga, haleluya! 
Dan kasih-Nya kekallah, haleluya! 
Puji Allah Sang Raja, haleluya 
Allah yang Maha esa, haleluya 
 
35. Dia Lahir Untuk Kami 

Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, 
Dia bangkit bagi kami semua, 
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, 
Dia Raja di atas s'gala Raja 
 
Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, 
Dia jadi sama dengan manusia, 
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, 
Sang Penebus Jurus'lamat dunia 
 
36. Dia Yesus t’lah mati bagiku 

Dia Yesus t’lah mati bagiku 
Dia Tuhan selamatkan jiwaku 
Bagi Dia pujianku 
Tak dapat kubalas kasihNya 
 
Dia angkatku jadi anak-Nya 
Bri damai di dalam hidupku 
Bagi Dia sembahku 
Hanya Dia sgalanya bagiku 
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Bagi Dia segala pujian 
Hormat serta syukur 
Kekal selamanya 
Bagi Dia segala pujian 
Hormat serta syukur 
Selama-lamanya 
 
37. Dunia Gemar dan Soraklah 

Dunia gemar dan soraklah! 
Rajamu lahirlah; 
Bri hatimu kepada-Nya 
Bersama nyanyilah, bersama nyanyilah 
Sama, bersama nyanyilah 
 
Dunia gemar dan nyanyilah! 
Tuhanmu bertakhta; 
Bumi, laut, gunung, lembah, 
Bersoraklah terus, bersoraklah terus 
Sorak, bersoraklah terus 
 
Yesus mem’rintahkan dunia 
Dengan anug’rah-Nya 
Keadilan dan kebenaran 
Dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya 
Ajaib, dan ajaib kasih-Nya 
 
38. Hai Mari Berhimpun 

Hai mari berhimpun dan bersuka ria 
Hai mari semua ke Betlehem 
Lihat yang lahir, Raja bala sorga 
 
Ref. 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia 
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu 
 
Hai, para malaikat, angkatlah suaramu 
Dan bala sorga pun bernyanyilah 
Muliakan Allah, Bapa dalam sorga 
 
Ya Tuhan yang lahir, pada hari ini 
Ya, Yesus terpujilah nama-Mu 
Firman menjelma menjadi manusia 
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39. Selamat Hari Natal 

Selamat hari Natal (3x) 
dan tahun baru 
Salam bagimu sekalian 
Selamat hari Natal dan tahun baru 
We wish you a merry Christmas (3x) 
And a happy New Year 
 
40. S’lamat-S’lamat datang 

S’lamat-s’lamat datang Yesus Tuhanku 
Yang turun dari Surga, ya rumah-Mu 
S’lamat-s’lamat datang Kau di dalam dunia 
Tuhan jadi sama dengan manusia 
Salam salam 
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