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KEGIATAN IBADAH DI TANGGAL 21 Mei 2023   
Bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan, dan bersyukur kalau kita masih dimungkinkan untuk 
beribadah dan melayani Dia. Marilah kita memakai waktu dan hidup ini untuk menyembah Tuhan. 
Mengundang dan mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk hadir dalam ibadah: 

1. Ibadah Umum Dewasa, Pk. 07.30 dan Pk.10.00 
2. Ibadah Remaja, Pk. 10.00 
3. Ibadah Anak-Anak, Pk. 10.00  
Kami menanti kehadiran Bapak, Ibu dan Saudara dalam sukacita ibadah dan bersama-sama 
memuliakan Tuhan. 

 

PERSEMBAHAN JEMAAT  
Persembahan Mingguan dan Perpuluhan Jemaat dapat dilakukan melalui: 

1. Transfer Bank/Internet Banking/Mobile Banking • BCA no. 514.003.0700 a.n GII Gardujati • CIMB 
Niaga no. 8000.57.081.300 a.n GII Hok Im Tong • OCBC NISP no. 073.800.00005.8 a.n Gereja Injili 
Indonesia  

2. Amplop persembahan GII Hok Im Tong atau amplop apapun yang ada di rumah masing-masing dan 
menyerahkanya pada saat nanti setelah dapat beribadah di gereja kembali. 

3. Agar diberikan note/catatan, apakah persembahan yang diberikan adalah persembahan mingguan 
ataupun persembahan perpuluhan. 

Khusus untuk realisasi Janji Iman PMPI mohon agar: 
Mencantumkan: Penyelesaian PMPI 46 atau PMPI 47, a/n (nama anggota/ simpatisan), (no. anggota/ 
simpatisan) 

 

PENGGALANGAN DANA PELUNASAN TEMPAT IBADAH GII BSD  
Sosialisi dan pengisian Form Penggalangan Dana Pelunasan Tempat Ibadah BSD telah diadakan mulai 
bulan April 2021. Silakan mengisi Form pada link : bit.ly/JanjiImanGIIBSD 
Jemaat dapat mulai memberikan Janji Iman pada bulan Mei 2021 s.d April 2024 
Dana dapat diberikan dengan beberapa cara : dengan sistem menabung/celengan dan diserahkan dalam 
amplop persembahan atau  transfer ke BCA cabang Bandung dengan nomor rekening : 5140455611 a.n 
Gereja Injili Indonesia dengan mencantumkan keterangan : PELUNASAN GII BSD  
 

 
BERITA SUKACITA  (Minggu ini)))))  
Segenap Hamba Tuhan, Pengurus dan Jemaat turut mendoakan jemaat yang berulang tahun:   
 

22.05.23 SUNAJI 25.05.23 MELVA PURNAWAN 

23.05.23 PIETER JUANARTA  27.05.23 TRI BAMBANG SURYADI 

23.05.23 ANITA NATANIA 27.05.23 MEGAHWATY 

23.05.23 DIANA TANNUDJAJA  27.05.23 LISA ANASTASIA H 

23.05.23 RICKY HARTONO  27.05.23 ROBERT FREDERIK 
NAINGGOLAN 

25.05.23 DARWIN SURYONO SETYAWAN  
 

 

 
 
 

 
 

TEMA GEREJA GII HOK IM TONG DI BULAN MEI 2023 
-Minggu ke 1 (07.05.23) – Kerjakan Tujuan Tuhan (Filipi 2:12-13)  

-Minggu ke 2 Hari Ibu (15.05.23) – Priskila : Wanita Multitalenta (Kisah Para Rasul 18:26) 

-Minggu ke 3 (21.05.23) – Bangun dan Membangun  (Nehemia 2:18) 
-Minggu ke 4 (28.05.23) – Pengharapan Dalam Kita (Galatia 5:16)  

 

IBADAH ON-SITE GII BSD (Pukul 07.30 WIB dan 10.00 WIB) B0 

Kami mengundang dan mengajak seluruh jemaat dan simpatisan GII BSD untuk hadir dan mengikuti 
kebaktian secara onsite / di gereja seperti waktu lalu sebelum masa pandemi. Ruangan Gereja telah 
disterilisasi sedemikian rupa untuk kenyamanan kita bersama. Mari kita menghadiri ibadah dan 
bersekutu untuk memuliakan Tuhan.  
 

HARI OPERASIONAL KANTOR GEREJA GII BSD      
Hari operasional GII BSD: 

 Senin, Kamis, dan Jumat (pukul 08.30-16.30) 

 Selasa (Libur) 

 Rabu (pukul 14.00-21.00) 

 Sabtu (pukul 09.00-15.00) 

 Minggu (pukul 07.00-14.00) 
Kontak kantor Gereja: 08972401717 / 0215376072 
 

KARTU ANGGOTA DAN ABSENSI 
Bagi Jemaat/ Simpatisan yang telah memiliki Kartu GII, agar dapat dibawa setiap datang ke gereja dan 
melakukan absen di mesin absensi. 
 
RETREAT KELUARGA BESAR GII BSD  
Mari daftarkan diri untuk ikut dalam Retreat Keluarga Besar GII BSD yang akan diadakan pada tanggal 29 
Juni s.d 01 Juli 2023 bertempat di Hotel The Green Forest Bogor. Dengan tema : END GAME (Apakah 
tujuan hidup manusia?). Pendaftaran terakhir tanggal 31 Mei 2023. Link pendaftaran juga telah 
dibagikan via WA Group. Biaya Rp. 500.000 / orang. Gratis untuk anak dibawah 6 tahun. Segera hubungi 
Dkn Jimmi Tan atau Pnt Tjajady Mutiana untuk informasi lebih lanjut.  

 
BAPTISAN - 4 JUNI 2023   
Pada Hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 di KU2, akan diadakan Baptis Anak, Baptis Dewasa, Sidi dan 
Atestasi. 
Baptis Dewasa  : Ibu Tan Tin Tjun dan Sdr Vincent  
Sidi  : Sdr Christopher Raffael Chandra, Sdri Clara Stephanie, Sdri Efra Yohanna Gloria, Sdri 

Raisa Lim, Sdri Sefany Sukma  Setyaningtias, Sdr Timothy Salomo Elim 
Atestasi : Bpk Nikson dan Ibu Lisbet Nireda 
Baptis Anak  : Elleanor Adriela Eirene ( orang tua : Billy Jonathan & Novy Gitani S) 
     Gabriel Pradhitya Sitompul (orang tua : Molly Sitompul & Ida Adhyaksari) 

 
PERSEKUTUAN USIA INDAH – 24 MEI 2023  
Kamis, tanggal 24 Mei 2023 akan diadakan persekutuan Usia Indah (Usinda) di Ruang Kebaktian Utama 
GII BSD, jam 10.00 WIB. Tema : Finishing Well. Pembicara : Ev. Oey Sin Han 

 
 
 
 
 

WARTA LOKASI GII Hok Im Tong – BSD 
21 MEI 2023 



Keluarga Besar       
 

1. KEBAKTIAN GII Hok Im Tong 
a. On Site (hari Minggu) 

Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa seluruh lokasi GII telah membuka kebaktian on 
site seperti biasa dan ada beberapa perubahan jadwal ibadah di beberapa lokasi. Harap 
menjadi perhatian. 

b. Online 
 Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti kebaktian onsite, dapat mengikuti Kebaktian Minggu 

secara online yang dapat diakses melalui MyGII atau Youtube Hok Im Tong. 
c. Kebaktian Doa Rabu  

Jadwal Kebaktian doa Rabu disesuaikan dengan kebijakan lokasi (secara onsite atau online). 
Dapatkan informasinya di lokasi masing-masing.  

 

2. SW DEBORA 
akan mengadakan Care Group Kamis, 25 Mei 2023, pk 10.00, Tema : Warisan Iman Seorang Ibu, 
pembicara Pdt. Andreas Suparman bertempat di Aula Utama Gardujati. 

 

3. NOBLE WOMAN        
Family Talk Noble Woman akan diadakan Kamis, 1 Juni 2023, pk. 09.00-12.30 di GII Mekar Wangi 
(onsite & zoom), pembicara Charlotte K.Priatna M.Pd, M.Min & dr. Veranika Darmidy Sp.KO. 
Informasi & pendaftaran : Titik Badudu 0811216718 (via WA) atau bit.ly/NobleWoman2023 atau 
pengurus di lokasi masing-masing paling lambat 28 Mei 2023. Dresscode casual. 

 

4. PGTI JABAR DAN PGGI BANDUNG 
Mengadakan : 
-  Konsultasi misi : 23 Mei 2023, pk. 17.00 di Aula STTB Jl. Dr.  Djunjunan 105 Bandung. 
-  Persekutuan sharing misi : 24 Mei 2023, pk 09.00 di GKIm Ka Im  Tong Jl. Pasirkaliki 63 
Bandung. 
-  Kebaktian Doa Misi : 24 Mei 2023, pk 17.00 di GII Gardujati Jl.  Gardujati 51 Bandung. 
Pembicara : Rev. David Tai.  Jemaat  yang berminat diundang datang. 
 
 

Antar Jemaat 
 

PERNIKAHAN (Sesuai peraturan masa pademi covid 19) 
 

Bila tidak ada surat keberatan secara tertulis 1 minggu sejak diwartakannya, maka saudara-saudari 
yang disebutkan di bawah ini akan diteguhkan pernikahannya di : 

 GII Hok Im Tong Gardujati Jl. Gardujati 51 Bandung 
1. Sabtu, 27/05/2023 pk. 13.00, Sdr. Jason Alexander (13096/BDG B006) putra dari Tn. & Ny. 

Bandi Dasuki dan Sdri. Elisabeth Diana Kartika Sugiarto putri dari Tn. & Ny. Gugus Sugianto, 
anggota keb. GII HIT Gardujati, dilayani oleh Pdt. Ronny Permana. 

 GII Hok Im Tong Dago Jl. Cikapayang 2-4 Bandung 
2. Sabtu, 27/05/2023 pk. 11.00, Sdr. Yansen Alamsyah (22158/BDG T006) putra dari Tn. & Ny. 

Haryono Soetanto dan Sdri. Kirana Adiwahyu putri dari Tn. & Ny. Tjiong Gwan Yoe, anggota 
keb. GII HIT Dago, dilayani oleh Pdt. Philip Djung. 

3. Sabtu, 27/05/2023 pk. 14.00, Sdr. Alfred Wijaya (06528/BDG U007) putra dari Tn. & Ny. 
Limawan Wijaya dan Sdri. Nathania Limando (07350/BDG U005) putri dari Tn. & Ny. Lim 
Tung Ho, anggota keb. GII HIT Cornerstone, dilayani oleh Pdt. Willyem O. Wijaya. 

 GII Hok Im Tong Setrasari  Setrasari Mall C-4 Bandung 

4. Sabtu, 27/05/2023 pk. 10.00 Sdr. Yuhlianto Nugraha (11083/BDG B009) putra dari Tn. & Ny. 
Tjoa Ting Ay dan Sdri. Marine putri dari Tn. & Ny. Winardi Gunadi, anggota keb. GII HIT 
Cornerstone, dilayani oleh Pdt. Tjong Wun Jen. 

 

 

BERITA DUKA 
1. Bpk. Oey Tiauw Bok (ayah mertua Pnt. Kianardi Halim / Lim Swie Kiang), telah berpulang ke rumah 

Bapa di Surga pada hari Minggu, 14/05/23 dalam usia 85 tahun dan telah dimakamkan pada hari 
Selasa, 16/05/23 di Pemakaman Cikadut, Bandung. 

2. Bpk. Ngiap Kon Khin No. Anggota BK 23290, telah berpulang ke rumah Bapa di Surga pada hari 
Selasa, 16/05/23 dalam usia 80 tahun dan telah dikremasikan pada hari Jumat, 19/05/23 di 
Krematorium Cikadut, Bandung. 

 
Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PEMBINAAN 
 

BANGUN UNTUK MEMBANGUN 
Sebuah Refleksi terhadap Ulangan 6:4-9 

 

 Musa berbicara untuk mempersiapkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian – tanah 

Kanaan, yang sudah dijanjikan sejak zaman nenek moyang mereka. Nadanya tegas, karena 

pada waktu mereka masuk tanah perjanjian bukan berarti habis perkara, justru mereka akan 

memasuki tahap pergumulan yang jauh lebih berat. Padang gurun yang mereka jalani selama 

40 tahun (yang menurut pemandangan kita sudah berat) ternyata hanya merupakan masa 

persiapan untuk tinggal di tanah perjanjian. Padang gurun hanya menjadi masa 

penggemblengan bangsa ini supaya mereka setia dan bergantung kepada Tuhan (Ul. 8:2-3). 

Apa yang mereka akan hadapi di Kanaan? 
 

KOMITMEN TOTAL 

 Pertama, “suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya” (ay. 3; bandingkan 

dengan Ul. 8:7-10). Suatu negeri yang kaya. Mereka akan hidup makmur/sejahtera. Lalu Musa 

mengingatkan, “berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan” (Ul. 6:12; 

8:11,14,18,19). 

 Bukankah ini kecenderungan manusia, “lupa!” Seorang pengkhotbah pernah mengatakan, 

“Apa hal yang paling banyak diajarkan Tuhan Yesus?” Pertama, tentang kerajaan Allah; dan 

kedua, tentang uang/harta. Mengapa uang/harta, karena bisa mengalihkan perhatian kita dari 

Tuhan. Harta banyak bisa menjadi berkat bagi kita hingga mendatangkan syukur, sebaliknya, 

harta bisa mendatangkan kutuk karena menjauhkan kita dari sumber berkat yaitu Tuhan. 

Bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan, “Karena di mana hartamu berada di situ 

juga hatimu berada” (Mat. 6:21). Kemakmuran bisa membawa kita lupa Tuhan. 

 Kedua, “TUHAN itu Allah kita. TUHAN itu esa” (ay. 4). Ke-esa-an Allah sangat 

ditekankan karena bangsa ini akan berhadapan dengan penghuni tanah perjanjian yang adalah 

penyembah berhala – banyak berhala. Musa mengingatkan, “Jangan beribadah kepada allah 

lain.” Takut hanya kepada TUHAN, Allah yang mengeluarkan engkau dari tempat perbudakan 

Mesir (terjemahan Indonesia, “TUHAN” dari kata Ibrani, “Yahweh”). Hanya Dia satu-satunya 

Allah. 

 Hal ini juga menjadi pergumulan manusia dari zaman ke zaman. Di zaman sekarang 

kebanyakan orang sudah tidak lagi menyembah patung sebagai berhalanya, namun Martin 

Luther mengatakan, “Segala sesuatu yang kita lekatkan dalam hati kita dan itu yang menjadi 

pengejaran kita setiap waktu dalam hidup kita, itulah berhala kita.” 

 Jadi, yang mereka hadapi adalah “kemakmuran” dan “allah lain,” yang bisa membawa 

mereka “lupa” Tuhan dan “menyembah kepada allah lain”. Musa mengingatkan, jangan lupa 

Tuhan dan jangan berpaling kepada allah-allah lain. 
 

MEMBANGUN GENERASI 

 Panggilan Tuhan bagi bagi bangsa Israel oleh Musa dan panggilan Tuhan bagi kita 

sebagai umat kepunyaan-Nya adalah mengabdi hanya kepada-Nya. Itu sebabnya, ada dua sikap 

yang dituntut di sini supaya tidak lupa dan tidak berpaling.  

 

 Pertama, Kasihilah : Dimulai dari Dirimu. “Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap 

hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu” (ay. 5). Artinya begini, 

mengasihi Tuhan, pertama-tama, “harus melibatkan setiap aspek hidup”: hati, jiwa, kekuatan; 

dan kedua, “setiap aspek itu haruslah sepenuhnya diberikan kepada-Nya”: ada kata segenap. 

 Mengasihi Tuhan bukanlah tentang memberikan sesuatu kepada Tuhan, melainkan 

memberi diri kita sendiri, dalam sebuah komitmen total untuk mengasihinya tanpa terbagi 

sedikit pun untuk yang lain. Kita tidak bisa hanya memberi 1/10 atau sebaliknya hanya 9/10. 

Pilihanya hanya memberikan semuanya kepadanya atau tidak sama sekali. Kasih kita kepada 

Tuhan merupakan kasih sejati hanya ketika Dia adalah segala-galanya bagi kita. Catatan dari 

Kolose 1, Tuhan mesti menjadi yang utama dan menjadi segalanya dalam hidup kita. Dia harus 

bertakhta atas hidup kita. Dia harus ditinggikan dalam semua segi hidup kita. 

 Kedua, Didiklah : Juga kepada Keturunanmu! “Apa yang kuperintahkan kepadamu pada 

hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada 

anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau 

sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah 

juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang 

di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu 

gerbangmu”         (Ay. 6-9). 

 Orang-orang Yahudi yang saleh menghafal dan melafalkan shema dua kali sehari yaitu di 

awal dan akhir hari, saat matahari terbit dan matahari terbenam. Mereka juga mengenakan 

tanda pada tubuh dan pakaian untuk mengingatkan mereka akan shema serta mengajarkan 

kepada anak-anak mereka. Shema adalah doa pertama yang harus dikuasai anak-anak Yahudi 

(bdk. ay. 3, 12-15). 

 Maka perlu bagi kita untuk serius, mungkin kita perlu melafalkan, menghafalkan (dan 

mengerti) di waktu-waktu tertentu di sepanjang waktu kita dan mengenakan tanda-tanda 

pengingat ... untuk mengingatkan secara terus-menerus bahwa apa pun, kapan pun, dan di 

mana pun kita hidup dan beraktifitas adalah untuk dibentuk dan ditujukan untuk mengasihi 

Tuhan dan mengajarkan kepada keturunan kita. 
 

BANGUN UNTUK MEMBANGUN 

 Konsep tentang “kebangunan” mengandung gagasan merangsang diri atau dirangsang 

untuk mengambil tindakan; dari keadaan pasif untuk memegang inisiatif. Panggilan untuk 

bertindakan ini biasanya disertai dengan urgensi dan intensitas, mengambil tindakan yang 

agresif. Konsep “membangun” merupakan perlawan terhadap pembusukkan. Akibat dosa 

membuat manusia tertidur secara moral dan spiritual. Orang-orang percaya dinasihati untuk 

bangun dari tidur semacam ini dan waspada, mengingat larutnya jam eskatologis (Rm. 13:11-

14; 1 Tes. 4:6), ambil peranan untuk melawan pembusukan moral dan spiritual. Mari bangun 

untuk membangun, pribadi, keluarga, lingkungan dekat, bahkan dalam masyarakat yang lebih 

luas.   (Ar2) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BANGUN DAN MEMBANGUN 
(Raise Up & Build) 
 Nehemia 2:1-20 

  
|EKSPRESI PRIBADI| 
Tidak setiap orang percaya dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan 

yang besar ditengah-tengah Dunia ini. Disini, bukan berarti Tuhan pilih kasih atau membeda-bedakan, 
tetapi semata-mata berdasarkan kedaulatan Tuhan saja. Dalam segala kedaulatan-Nya, Tuhan sudah 

mempersiapkan, membekali dan memberikan perlengkapan-perlengkapan yang khusus, supaya orang-

orang ini, dapat melakukan semua yang Tuhan kehendaki. 

Di dalam sejarah keselamatan, Gereja dan Dunia; ternyata orang-orang dengan panggilan yang 
khusus ini, banyak ditemukan. Ini artinya Tuhan bisa pakai siapapun, tanpa dapat dibatasi. Selama Tuhan 

mau pakai, maka semua ini tetap dapat terjadi. Biarpun ada halangan, rintangan serta kesulitan; tidak akan 

pernah dapat menghambat bahkan mempersulit. Sebaliknya, akan tetap tergenapi dengan sempurna. Hal 

ini dapat terjadi, bukan karena kehebatan manusia semata, tetapi karena ada kehebatan, kuasa bahkan 
kemampuan dari Tuhan. 

Kerendahan hati dan kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan, merupakan dasar utama untuk 

merespon panggilan dan penetapan Tuhan. Dalam pengertian ada kesediakan diri untuk dipakai menjadi 

“alat” bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Sekarang yang menjadi perenungan adalah sampai sejauh 
mana Iman yang dimiliki mempercayai pilihan Tuhan atas kehidupan yang dimiliki? Apakah pada saat 

melihat orang lain dan diri sendiri dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dapat berespon dengan baik, yaitu 

bersyukur dan memuji Tuhan? Coba sharingkan. 
 

|EKSPLORASI FIRMAN|. 
Di dalam sejarah keselamatan bangsa Israel, nama Nehemia memiliki peran yang sangat penting. 
Khususnya di dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem. Pada saat bangsa Israel ditaklukkan dan 

ditawan oleh bangsa Babel, semua generasi muda serta semua penduduk yang berpotensial; diangkut 

semua untuk dibawa ke negeri Babel. 

Yang ditinggal di Yerusalem hanya orang-orang tua, yang ada dalam penderitaan, kesusahan 
dan ditimpa banyak permasalahan. Ditambah lagi, kondisi tembok Yerusalem, sebagai benteng 

perlindungan sudah hancur dan roboh. Semua ini menunjukkan, betapa mengerikan kondisi kota 

Yerusalem dan orang-orang yang ada disana. Melihat situasi yang demikian inilah, yang membuat 

Nehemia menangis dengan kesedihan yang sangat mendalam. 

Karena ketidaksetiaan dan pemberontakan bangsa Israel terhadap kekudusan Tuhan, yang 

membuat Tuhan memakai bangsa Babel untuk menjatuhkan penghukuman-Nya kepada Umat milik 

kepunyaan-Nya. Tentunya kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel ini, adalah buah dari segala 

kejahatan dan dosa yang mereka lakukan dihadapan Tuhan.  
Namun demikian, semua yang dialami oleh Umat Allah ini, bukanlah akhir perjalanan mereka 

sebagai suatu bangsa. Justru didalam anugrah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan bangkitkan Nehemia, 

untuk menjadi “alat”, kemuliaan-Nya. Melalui keprihatinannya melihat kondisi tanah airnya yang ada 

didalam kehancuran, justru Tuhan bangkitkan beban untuk membangun kembali tanah kelahirannya, 
khususnya tembok Yerusalem. 

Ada nilai kebenaran yang berkenaan dengan prinsip: Bagaimana merespon beban yang Tuhan 

berikan, untuk mengerjakan pekerjaan-Nya yang besar. 
Pertama, Memiliki Perspektif Ilahi. Hal ini berkenaan dengan cara berpikir dan melihat yang 

dimiliki oleh seseorang pada saat memperhatikan peristiwa, kejadian dan situasi yang terjadi. Ada orang 

pada saat melihat, hanya sekadar melihat saja. Kalau toh pun lebih sekadar berkomentar. Bisa 

berkomentar buruk, mencela atau sebaliknya prihatin serta juga bisa bersyukur. 
Tetapi tidak dengan Nehemia, dia justru memiliki perspektif Ilahi, yaitu dia tahu ada rencana Tuhan 

didalam hidupnya maupun bangsanya. Rencana Tuhan inilah, yang membuat Nehemia mencoba untuk 

mencari, menemukan serta menggenapinya. Dia jelas mendapatkan, untuk menghadirkan kemuliaan 

Tuhan lewat pembangunan kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Dorongan dari kehendak Tuhan 

inilah, yang membuat dia bangun, untuk mewujudkan hal yang mustahil, menjadi terwujud. Dari yang 
tidak terwujud menjadi berbentuk. 

Dua, Memiliki Komitmen Total. Tidak seperempat, setengah atau dua pertiga, tetapi 100%. 

Wouw…….sangat luar biasa. Komitmen ini, tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga kepada 

bangsanya dan yang teristimewa kepada Tuhan. Komitmen membuat Nehemia tidak asal-asalan di dalam 
menyusun rencana, kekuatan, strategi bahkan segala halangan yang harus dihadapi dan diatasi. 

Membangun tembok, bukan perkara yang mudah, penuh tantangan, risiko dan dapat mendeg di tengah 

jalan. Butuh perjuangan, kerja keras bahkan banyak pengorbanan yang harus diberikan. Tanpa komitmen 

yang tinggi, besar dan total; maka itu hanyalah mimpi di siang bolong. Tidak mungkin! Namun demikian, 

pembangunan itu bisa terjadi dan terwujud, dimulai dari “mimpi” untuk kemudian berkomitmen total 

untuk diwujudkan. Tuhan sangat memakai orang-orang tertentu, yang punya komitmen total. 

Tiga, Memiliki Kemauan Memberi. Apapun yang dipunyai pasti akan diberikan secara 

menyeluruh. Pemikiran, tenaga, keuangan, waktu, talenta bahkan hidupnya sendiri. Pemberian semua ini, 
pasti lahir dari kasih yang besar kepada Tuhan dan pekerjaan-Nya. Suatu sukacita dan kebahagiaan; kalau 

di dalam kehidupan ini, diberikan kemampuan untuk memberi. 

 Memberi seluruhnya inilah yang Nehemia tunjukkan! Untuk merespon beban Tuhan ini, dia 

merelakan suruh yang dia miliki, termasuk menyerahkan masa depannya di dalam posisi pekerjaannya 
yang sudah mapan di negeri Babel. Karena posisi dia sebagai seorang pejabat, yang melayani raja. Semua 

pemberian ini, dia rela berikan semua; karena bagi Nehemia boleh dipakai sebagai “alat” untuk 

melakukan pekerjaan besar bagi bangsanya bahkan bagi Tuhan adalah nilai hidup yang tiada tara dan 

duanya.     [LHP]  
 

|APLIKASI KEHIDUPAN| 
Pendalaman 
Apa makna bahwa Tuhan dapat memakai siapapun sebagai alatNya dalam menggenapi rencana-Nya ? 
 
 

Penerapan 
Kira-kira hal apa saja yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan dan pelayanan ? Bagaimana mewujudkan 
secara konkret, khususnya tentang kebenaran dari ketaatan ? 
 

|SALING MENDOAKAN| 
Akhirilah Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


