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1. PUJI SYUKUR : TERIMA KASIH TUHAN 

Terima kasih Tuhan 

Untuk kasih setia-Mu 

Yang ku alami 

dalam hidupku 

Terima kasih Yesus 

Untuk kebaikan-Mu 

Sepanjang hidupku 

2. DOA SYUKUR 

3. PEMBACAAN ALKITAB : YOHANES 8:1-11 

4. RENUNGAN 

 

 
Ref : 

Terima kasih Yesusku 

Buat anugerah yang Kau beri 

Sebab hari ini 

Tuhan adakan 

Syukur bagi-Mu 

TANGAN PERKASA NAMUN PENUH PENGAMPUNAN 

Sebuah adagium mengatakan, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts 

absolutely." Kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan yang mutlak merusak 

secara mutlak. Para ahli Taurat dan orang Farisi adalah contoh orang-orang yang memiliki 

kekuasaan yang merusak. Semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula kerusakan yang 

dihasilkannya. 

Lihat apa yang mereka lakukan. Pagi-pagi mereka datang kepada Yesus dengan menggalang 

orang banyak dan menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzinah. Mereka 

memanfaatkan kekuasaan untuk menciptakan sandiwara. Seorang perempuan yang lemah 

menjadi korbannya. Lelaki si hidung belang dilepaskannya. Sebab lelaki ini bisa jadi adalah 

kawannya sendiri yang dipersiapkan untuk membuat kondisi perzinahan. Anda melihat di 

sini, kekuasaan di tangan mereka cenderung merusak. 

Mereka datang kepada Yesus bukan untuk menegakkan kebenaran dan menuntut keadilan. 

Mereka datang untuk menjebak Yesus. Jika Yesus memerintahkan orang-orang merajam 

mati perempuan ini, Yesus akan berhadapan dengan hukum Romawi. Namun jika Yesus 

membiarkan perempuan ini dalam dosanya, Yesus melanggar hukum Musa. Dilematis bagi 

Yesus. Memang itulah tujuan mereka datang kepada Yesus. Menjebak untuk memiliki alasan 

menghukum-Nya. Anda lihat sekali lagi di sini, kekuasaan di tangan mereka benar- 

benar merusak. 

Bagaimana dengan sikap Yesus? Nampak seperti tak berdaya, ternyata Ia punya kuasa 

untuk membongkar niat jahat mereka dan menyingkapkan keberdosaan mereka. 

Yesus hanya berkata, "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama 

melemparkan batu kepada perempuan itu." Mereka pun meninggalkan perempuan itu satu 

demi satu, mulai dari yang tertua karena mereka mendapati diri mereka lebih banyak 

dosanya. 

Sekarang, bagaimana nasib perempuan berdosa itu di tangan Yesus yang berkuasa? Yesus 

memberi pengampunan sekaligus memberi perintah agar tidak lagi berbuat dosa. Ia tidak 

hanya berkuasa mengampuni, Ia juga berkuasa mengarahkan hidup seseorang. Tangan-Nya 

perkasa, namun penuh pengampunan dan pimpinan. Ia tak membiarkan orang 

dihukum oleh dosa masa lalunya. Ia secara aktif mengarahkan seseorang untuk 

menjalani hidup yang baru, yang bebas dari dosa. 



RENUNGKANLAH: 

✓ Bagaimana Anda menggunakan kekuasaan (kewenangan) Anda di rumah, di tempat kerja 

dan di gereja? Apakah cenderung menekan yang lemah? Bagaimana perlakuan Anda 

terhadap pekerja rumah tangga, terhadap karyawan Anda, terhadap orang-orang yang 

tidak punya kuasa? 

✓ Adakah hati yang bersyukur mendengar bahwa Yesus penuh dengan pengampunan? 

Sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar yang tak dapat diampuni. 

✓ Adakah dosa yang perlu diakui di hadapan Tuhan dan meminta kekuatan-Nya untuk 

membantu Anda menjalani hidup yang baru? 

✓ Adakah ketakutan di tengah situasi akhir-akhir ini? Jika Yesus berkuasa mengampuni 

dosa, tidakkah Ia berkuasa atas situasi saat ini? Serahkan segala ketakutan kita kepada- 

Nya. 

Ambilah sebuah tekad dan doakanlah. 

Jika bersama keluarga, saling mendoakanlah. Tanyakan apa yang akan didoakan. 

 
5. NYANYIAN TEKAD : LEBIH DEKAT PADA-MU (KPPK 283) 

1: 'Ku lemah Kau perkasa, dosaku terlepaslah, 

hati senang tak susah, bila Kau memimpin langkahku. 

Ref. Lebih dekat pada-Mu, indah tiada bandingnya, 

makin dekat pada-Mu, o Tuhan mohon Kau sertaku. 

2: Dalam jeratan dunia, siapa yang menolongku? 

Dan mau tanggung bebanku, o Tuhan, hanya Kau, Tuhanku. 

3: Jiwaku pun lemahlah, tak lamalah hidupku, 

Tuhan pimpin hidupku, hingga sampai sorga kelak. 

 
6. DOA SYAFAAT 

✓ Para pasien virus Corona agar diberi kesembuhan. 

✓ Para petugas medis agar diberi hikmat dan kekuatan untuk menangani para pasien, juga 

diberi perlindungan agar tidak tertular virus. 

✓ Seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menjaga hidup bersih dan bersedia mematuhi 

himbauan pemerintah untuk sosial distancing (jaga jarak) dengan orang lain demi 

mengurangi resiko penyebaran virus ini. 

✓ Pemerintahan pusat dan daerah agar dapat mengatasi permasalahan ini. 

✓ Negara-negara lain yang terkena virus Corona. 

 

 

 

TUHAN MEMBERKATI KITA 


