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Kasih Salib Tuhan Terukir di 

Dalam Hati!
Pertunjukan Paskah 2018, ‘Salib Tuhan’

Pada sesi kedua Ibadah Jumat doa semalaman pada 
tanggal 31 Maret, pertunjukan pada Ibadah Paskah 
yang dipersembahkan oleh komite per tunjukan 
kesenian dengan tema “Salib Tuhan” digelar di Altar 
ruang utama gereja.

Per tunjukan tersebut disaksikan oleh banyak 
hamba Tuhan dan para jemaat yang datang dari 
berbagai negara seperti, Rusia, Kenya, Prancis, 
Amerika, Singapura, dan disiarkan secara langsung 
(w w w.gcnt v.org)  d an  juga  mela lu i  I nte r ne t . 
Pelayanan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan 
Yesus digambarkan dengan sangat jelas.

Paduan Suara Sorgawi, Tim Penari Sorgawi, 
Paduan Suara Terang, Crystal Singer, Tim Penari 
Pujian Kemuliaan, Paduan Suara Kuasa ,  dan 
Paduan Suara Harmonis yang tergabung dalam 
satu kepanitiaan bersama dengan beberapa anggota 
jemaat dengan begitu antusias, dan dan beberapa 
band dan tim pujian, Orkestra Nissi, dan Koor 
Immanuel bersama pemusik dan penyanyi. Selain 
it u ,  banyak dar i  jemaat yang terl ibat dengan 
berkontribusi membantu koryograpi, pembuatan 
penggung, membantu make-up, dan beberapa 
staf pelaksana. lebih dari 300 orang yang terlibat 
mulai dari persiapan hingga berlangsungnya semua 
pertunjukan.

Kisah 1 berjudul “Salib Tuhan” diawali dengan 
masa muda Yesus yang sedang menantikan rencana 

Tuhan dalam persiapan keselamatan dan Ia sedang 
mempersiapkaan diri dalam doa. Dilanjutkan dengan 
kondisi orang-orang yang sedang menantikan Mesias; 
Kasih Allah; DoaNya, PelayananNya, Perjamuan 
Terakhir; dan Jalan Salib.

Kisah 2, “Kebangkitan Tuhan,” menggambarkan 
kematian Yudas Iskariot; mereka yang mengasihi 
Tuhan setelah penyalibanNya; dan kebangkitan serta 
kenaikan Tuhan ke sorga. 

Pe r t u n j u k a n  i n i  m e n j a d i  s p e s i a l  k a r e n a 
memproduksi pujian yang diberikan Tuhan ke gereja 
Manmin yang sangat menyentuh hati setiap jemaat. 
Untuk pertunjukan Paskah ini, Tuhan memberikan 
enam lagu baru: Tidak Seorangpun Tahu; Murid-
murid; Salib; Seletah itu; Yudas Iskariot; Dia 
Bangkit; dan Kemudian, Murid-Murid. Jemaat 
merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas terlukis 
dalam lir ik dan melody lagu-lagu tersebut dan 
mereka bersyukur atas karunia keselamatan, suaka 
cita kebangkitan, dan harapan akan surga.

Pada tanggal 1 April, Senior Pastor Dr. Jaerock Lee 
menyampaikan Firman Tuhan saat ibadah paskah 
minggu pagi “Kebangkitan Tuhan” Berdasarkan 
1 Korintus 15:41-44. Dia menyampaikan bahwa 
kita harus belajar dari kebangkitan Tuhan: yaitu 
yang pertama adalah bahwa ada kehidupan yang 
kekal, kedua; pengabdian kita harus disertai dengan 
buah; dan ketiga; segala penderitaan yang kita 

alami didalam Tuhan akan diubahkan menjadi 
kemuliaan. Pada saat ibadah sore minggu, jemaat 
merayakan dengan perjamuan kudus dan manghayati 
pengorbanan dan kasih Tuhan di dalam hati mereka. 

Pesan Salib 
Pesan Salib adalah pesan yang menggugah 
dan penuh kuasa yang telah membangunkan 
sangat banyak jiwa di seluruh dunia dari 
tidur rohani mereka, dan memberi mereka 
rasa dari kehidupan sejati dalam Kristus!

Anda akan menemukan penjelasan 
yang akurat dan memuaskan akan tujuan 
sejati kehidupan manusia!
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1. Gereja Manmin percaya bahwa Alkitab telah ditulis melalui inspirasi dari Allah dan Firman 
    Allah yang benar tanpa kesalahan.
2. Gereja Manmin percaya pada Allah Tritunggal-Allah Bapa, Allah Anak, 
    Allah Roh Kudus-keberadaan-Nya adalah satu dan bekerja bersamaan.
3. Gereja Manmin percaya bahwa hanya melalui darah Yesus Kristus dosa kita diampuni.
4. Gereja Manmin percaya pada kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan, dan kedatangan yang 
    kedua kali, dan surga yang kekal.
5. Jemaat Gereja Manmin percaya dan mengakui “Pengakuan Iman Rasuli”   
    setiap kali berkumpul mengucapkan secara bersama-sama. 

  Jika saudara ingin berlangganan

 “Berita Manmin” hubungi kami lewat email. 
  js_01_ev@yahoo.com  

Pengakuan Iman Kontak Informasi
Indonesian

Penerbit:  Dr. Jaerock Lee     Ketua Pengedit: Geumsun Vin 

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telp: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english
         www.manminnews.com
Email: js_01_ev@yahoo.com
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Ayat diatas menggambarkan hubungan 
antara orang percaya dengan Tuhan 
sebagai mempelainya, betapa luar 
biasanya rahasia ini, bahwa kita akan 
meninggalkan dunia ini dan menjadi 
satu dengan Kristus sama seperti laki-
laki dan perempuan meninggalkan ayah 
dan ibunya dan menjadi satu daging. 
Sekarang, bagaimana sebetulnya kita bisa 
menjadi satu dengan Tuhan?

1. Menerima Roh Kudus dengan 
Menerima Yesus Kristus

Orang yang telah menerima Yesus 
Kristus menjadi anak-anak Allah dan 
setelah menjadi satu dengan Yesus 
Kristus dalam iman, mereka merima 
Roh Kudus. Yohanes 3:6 mengingatkan 
kita, “Apa yang dilahirkan dari daging, 
adalah daging, dan apa yang dilahirkan 
dari Roh, adalah roh” ketika Roh Kudus 
masuk dalam hati kita, roh kita yang 
sebelumnya mati hidup kembali, Dia 
melahirkan Roh dalam kita, dan kita 
menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kita 
menjadi anak Tuhan yang adalah Roh itu 
dan memanggilNya, “Bapa” (Roma 8:15; 
Galatia 4:6).

Pertama, hati manusia kita golongkan 
menjadi dua jenis yaitu hati yang tidak 
benar dan hati yang benar; kita akan sebut 
awalnya “Hati yang putih” dan berikutnya 
“Hati yang hitam.” Sebagaimana Tuhan 
Allah menghembuskan nafas hidup 
kedalam hidungnya, sehingga manusi 
aitu menjadi mahluk yang hidup. Allah 
mengajarkan dia hanya kebaikan dan 
menamkan kedalam hatinya. Setelah 

waktu berlalu, Adam jatuh kedalam dosa 
dengan melanggar Firman Tuhan karena 
memakan dari buah pohon pengetahuan 
tentang yang baik dan yang jahat yang 
dilarang oleh Tuhan. Komunikasi dia 
dengan Tuhan terputus dan dosa serta 
ketidak benaran menguasainya. 

Jenis hati yang lain adalah, kesadaran, 
telah terbentuk. Kesadaran terbentuk 
ket ika sifat orang tua diturunkan 
bercampur dengan berbagai macam 
informasi melalui apa kita lihat dan 
dengar. Dan dia menciptakan standar 
penilaian sendiri penghakiman sendiri 
yang telah bercampur dengan kebenaran 
dan ket idak bena ran ,  dan i n i lah 
kesadaran. Diantara ketiga jenis hati 
yang kita bahas-hati yang tidak benar, 
hati yang benar dan kesadaran-hati yang 
benar yang diciptakan Tuhan adalah yang 
paling dekat dengan kesadaran manusia 
yang kini telah dipenuhi kejahatan.

2 .  R o h  K u d u s  M e m b u a t 
Benih Kehidupan Tumbuh dan 
Menghidupkan Roh yang Mati

Sebagaiman nafas hidup dihembuskan 
Tuhan ke lubang hidung manusia 
per tama Adam, manusia menjadi 
makhluk hidup. Tetapi setelah jatuh 
kedalam dosa akibat ketidak taatan, 
hampir semua nafas kehidupan diambil 
kembali, hanya bekasnya yang tersisa; 
bekasnya adalah benih kehidupan. Benih 
kehidupan berfungsi menghubungkan 
komunikasi manusia dengan Tuhan dan 
mensuplai kebenaran Allah. Akibat dosa 
yang dilakukan Adam, komunikasih 
dengan Allah terputus, kemudian 
ketidakbenaran masuk kedalam hati 
manusia dan lambat laun menutupi benih 
kehidupan. Benih kehidupan menjadi 
tidak aktif, aktifitasnya menjadi sempit, 
dan bertindak sebatas pemikirannya 
kemudian menjadi mati.

Tahapan hubungan komunikasih dengan 
Allah yang adalah Roh terputus dan benih 
kehidupan menjadi tidak aktif karena 
telah dipenuhi dengan ketikdak benaran 
yang kita sebut sebagai “Kematian roh 
manusia.” Namun tidak berarti mati total, 
tetapi artinya berhenti berfungsi dengan 
maksimal dan menunggu datangnya 
keh idupa n .  Sa ma ha l nya  denga n 
tumbuhan, sekalipun kelihatan telah 
layu, bisa tetap bertahan hidup selama 
kehidupan masih ada tersisa.

Kapan roh manusia hidup kembali? 
Ketika seseorang memberitakan Injil, 
terang Allah dan terang kebenaran akan 
menerangi hati seseorang. Saat itulah, 

kebenaran dan hati yang baik masih tersisa 
dan menerima terang dan menerima Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat. Kemudian 
Tuhan mengirimkan Roh Kudus kedalam 
hatinya dan Roh Kudus menghidupkan 
kembali roh manusia dan menjadi aktif 
kembali.

K o m u n i k a s i  d e n g a n  Tu h a n 
dikembalikan dan mulai memasukkan 
pengetahuan kebenaran. Hatinya yang 
telah dipenuhi dengan ketidak benaran 
seperti kebencian dan kesombongan 
menjadi dipenuhi dengan kebenaran dan 
kasih.

3. Roh Kudus Melahirkan Roh yang 
Ada Didalam Kita

Yang paling utama agar roh kita bisa 
dilahirkan kembali oleh Roh Kudus 
adalah melalui doa. Semakin kita banyak 
berdoa maka kita akan menerima kasih 
karunia dari atas dan kekuatan untuk 
menanggalkan ketidak benaran. Seberapa 
banyakpun kita berdoa, jika kita tidak 
menanggalkan pikiran daging dan bingkai 
pikiran maka doa kita akan sia-sia.

Roh Kudus akan menuntun hati yang 
benar dan akan membuat kita mengejar 
keinginan Roh Kudus. Setan, yang bekerja 
melalui pikiran kita akan menguasai 
ketidak benaran yang ada dalam hati 
kita. Ketika ada banyak ketidak benaran, 
pikiran kita akan dipengaruhi setan, dan 
keinginan ini akan membuat kita hidup 
menurut keinginan daging dan membawa 
kita kejalan kebinasaan. 

Seberapa banyak kebenaran yang 
didengarkan oleh seseorang betapa 
sungguh-sungguhnya dia berdoa, tanpa 
menghalau pikiran kedagingan, maka 
dia tidak bisa hidup sesuai dengan 
keinginan Roh Kudus (2 Korintus 10:5). 
Hatinya merasa kosong dan mengalami 
pergumulan, dan dia tidak bisa dengan 
jela s  mendenga r  dan mengalami 
pekerjaan kuasa Allah. 

Meskipun dia telah berhasil menghalau 
ketidak benaran dari dalam hatinya, 
bukan berar ti itu sudah akhir dari 
pencobaan; dia harus berjuang untuk 
menanggal kan kejahat an-seper t i 
kejahatan yang masih tersembunyi di 
dalam daging-yang belum terdeteksi oleh 
kesadarannya. Kesadaran (yang telah 
diuraikan sebelumnya) akan membentuk 
tabiat seseorang yang tidak disadari oleh 
orang tersebut. Ketidak benaran dalam 
diri seseorang bertentangan dengan 
kebenaran Allah tetapi benar dalam 
pandangannya sendiri, itulah sebabnya 
tidak mudah untuk menyingkapkan dan 

membuang kejahatan dari diri seseorang.
Dengan menyingkapkan ket idak 

benaran dalam dirinya seseorang lewat 
ujian, Tuhan sedang membentuk menjadi 
bejana yang kudus. Ketika ketidak 
benaranmu tersingkap lewat firman 
Tuhan lewat ispirasi Roh Kudus, kamu 
akan mampu lebih cepat menanggalkan 
kedagingan dari dalam dirimu.

Jika engkau berpikir Firman ini 
adalah untuk orang lain maka akan gagal 
menyingkapkan dirimu dengan Firman 
itu, maka pertumbuhan imanmu akan 
lambat. Namun, jika ketidak benaranmu 
tersingkap oleh firman itu, kamu akan 
menjadi manusia rohani yang telah 
dikuduskan. 

4. Ketika Menjadi Satu dengan 
Tuhan

Ketika Roh Kudus melahirkan roh kita, 
kita mampu menanggalkan segala ketidak 
benaran yang bertentangan dengan 
kebenaran, menanggalkan kebenaran 
pribaadi, dan memiliki hati yang benar, 
kemudian kita bisa menjadi satu dengan 
Tuhan.

1 Yohanes 2:12 menggambarkan 
ukuran kedewasaan rohani; dimana 
seseorang berproses hingga bisa menyatu 
dengan Tuhan-ber tumbuh sebagai 
manusia. Ukuran iman dimana seseorang 
menerima Yesus Kristus, menerima Roh 
Kudus, dan menerima keselamatan yang 
disebut “iman anak-anak.” Tingkatan 
iman dimana seseorang mulai berjuang 
dan ber jalan dalam kebenaran ini 
tergolong pada “iman orang-orang muda” 
ketika ukuran iman yang hidup menurut 
f irman Tuhan digolongkan sebagai 
iman orang-orang muda.” Ketika iman 
bertumbuh bahkan lebih mengasihi 
Tuhan dan mencapai ukuran iman penuh 
di sebut sebagai “iman bapa-bapa.”

Ketika kita masuk ke ukuran iman bapa-
bapa dan menjadi satu dengan Tuhan, kita 
akan menerima apapun yang kita minta di 
dalam doa, ini diteguhkan seperti dikataan 
Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka 
mempunyai keberanian percaya untuk 
mendekati Allah (1 Yohanes 3:21-22).

Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, 
saya berdoa dalam nama Tuhan agar 
setiap saudara memiliki Roh Kudus untuk 
melahirkan rohmu dan bisa menjadi satu 
dengan Tuhan, sehingga kamu hidup di 
dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan 
di dunia ini demikian juga di Yerusalem 
Baru, tempat yang paling mulia dari 
antara segala Sorga. 

●●●

Rahasia Ini Besar

“Sebab itu laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya 

dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya itu menjadi 
satu daging.Rahasia ini besar, 

tetapi yang aku maksudkan ialah 
hubungan Kristus dan jemaat” 

(Efesus 5:31-32). 

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee



Kesaksiananmin   MeritaB No. 116  20 Mei 2018 3

Ketika saya berada di kelas 5 Sekolah Dasar orang tua saya di 
utus ke Tailan sebagai misionaris dan keluarga sayapun pindah 
ke negara itu. Semuanya menjadi baru bagi saya, tetapi saya 
sangat bahagia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru 
sejak saya mengenal Senior Pastor Dr. Jaerock Lee yang terus 
berdoa buat kami.

Masyarakat di Tailan menderita kemiskinan, tetapi mereka 
murni dalam roh. Mereka dengan sukacita menerima injil 
kekudusan dan mereka berubah. Mereka juga disembuhkan 
dari berbagai penyakit ketika Pastor Jaewon Lee ayah saya 
mengadakan kkr doa saputangan dengan saputangan yang telah 
didoakan oleh Dr. Lee (Kis 19:11-12).

Saya mempunyai dua saudara, kami membantu pelayanan 
orangtua kami. Kakak saya yang tertua Seunghun bermain gitar 
di ibadah raya dan juga sebagai pemimpin koor. Dia sekarang 
sedang mengikuti wajib militer. Kakak saya yang kedua 
melayani sebagai pemimpin pujian dan juga pemain keyboard. 
Dia juga melayani sebagai penterjemah bahasa Inggris sebagai 
penterjemah pada Seminar Indocina dan dia juga sebagai ketua 
Misi Dewasa Muda.

Sebagi ketua dari Misi Dewasa Muda, saya berusaha 

mengikuti aliran roh yang sama dengan gereja pusat korea 
bersama dengan jemaat. Jemaat dewasa muda lebih sungguh-
sungguh dari sebelumnya karena harapan akan kerajaan sorga 
dan mereka ikut ambil bagian pada kampanye Yerusalem Baru 
2018. Saya bisa melakukan tugas mulia ini melalui doa. Saya 
memulai hari-hari dengan doa pagi sebelum pergi kuliah dan 
juga di malam hari mengikuti doa Daniel.

Saya juga sebagai pemimpin pujian pada Ibadah Hari 
Rabu dan juga mengajar bahasa korea untuk umum sekalian 
penginjilan. Saya juga melayani sebagi penterjemah untuk orang 
Tailan dalam bahasa Inggris saat seminar para Pastor Indocina. 
Saya menterjemahkan khotbah Senior Pastor ke bahasa Tailan 
setiap Ibadah Minggu dan Ibadah Jumat Doa semalaman. 
Saya merasa bangga melihat banyak orang yang menerima 
kasih karunia melalui khotbah Senior Pastor bahkan mereka 
meneteskan air mata. Saya bersyukur karena hidup saya bernilai.

Hanya memikirkan bahwa saya membantu pelayanan Senior 
Pastor untuk menyelamatkan semua orang di jaman akhir ini, 
saya melayani sepenuh hati dan saya merasa dikuatkan. Saya 
bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memberkati saya 
menjadi berarti untuk Tuhan.

Di tahun 2006, Saya memulai kehidupan percaya Tuhan di 
Manmin dan belajar mengenai iman yang benar lewat khotbah 
Senior Pastor.

Saya mulai mempersiapkan diri untuk ikut tes bahasa asing di 
sekolah menengah atas ketika Saya kelas 9 yang sebetulnya sudah 
sangat terlambat. Saya harusnya sudah masuk di akademi yang 
harusnya masuk dihari Tuhan tetapi saya pergi kegereja karena 
saya tahu Tuhan memiliki otoritas rohani dan juga jalan berkat. 
Akhirnya, Tuhan memberkati saya diterima di departemen bahasa 
Inggris di Sekolah Menengah Bahasa Asing di Gwacheon, adalah 
tempat yang lamar banyak orang. 

Di akhir 2014, sebelum saya lulus di perguruan tinggi saya 
masuk di Biro Promosi Sosial Korea, yang berada di bawah 
departemen ketenaga Kerjaaan, kemudian melewati tes tertulis 
dan interview sayapun lulus setelah didoakan senior pastor.

Suatu hari saat bekerja, kantor kami mengadakan pesta dan bos 
kami. Saat itu ada undian bagi orang mendapatkan undian tersebut 
akan menerima segelas alkohol dari bos, dan juga hadiah. Lalu, 
undian tersebut jatuh kepada saya. Saya menolak untuk meminum 
alkohol tersebut. Saya tahu bahwa kepada bos tidak sopan kalau 

menolak minuman pemberian bos, namun saya lebih takut kepada 
Tuhan kalau meminum alkohol tersebut. Disituasi seperti saya 
bersyukur karena semua bisa mengerti keadaan saya. Ini semua 
karena kasih karunia Tuhan.

Diawal-awal saya bekerja, saya mengalami beberapa kesulitan 
karena kurangnya kemampuan saya berkomunikasi dan 
bersosialisasi. Suatu hari saya membaca buku Senior Pastor 
tentang Yusuf, yang isinya adalah perjanjian Tuhan. Itu menjadi 
seperti mentor bagi saya ditempat pekerjaan. Itu menolong saya 
untuk menempatkan saya diposisi orang lain dan juga mengajari 
saya bagaimana harus membuat laporan dengan baik dan 
bagaimana saya berespon di saat terjadi konflik.

Di tahun 2017, saya menerima penghargaan dari kantor dan dari 
mentri ketenaga kerjaan, melalui rekomendasi ketua tim kami. 
Saya belajar bahasa Cina dan bahasa Inggris di perguruan tinggi, 
dan sekarang juga saya mahasiswa pascasarjana sekaligus bekerja 
untuk membayar anugerah Tuhan. Saat ini saya sedang belajar 
bahasa Jepang. Saya bersyukur kepada Tuhan dan memuliakannya 
yang memberikan saya mimpi dan yang telah memberkati saya 
untuk mencapai semuanya ini dengan kasih karunia. 

Saya lahir dikeluarga Kristen. Saya membaca Alkitab dan 
berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan orang tua. Tetapi, saya 
tidak mengerti kasih dan kehendak Allah. Saya belajar dengan 
baik disekolah dan menyenangkan orang tua. Tetapi setelah ibu 
saya meninggal saat saya berumur 11 tahun, saya mengabaikan 
pelajaran dan menghabiskan waktu dan uang hanya bermain 
game. Bahkan saya tidak pernah ke gereja selama 6 tahun. 

Pada Nopember 2008, saya di ajak teman ke Gereja Manmin 
Peru. Khotbah Senior Pastor Dr. Jaerock Lee dan otoritas 
rohani membawa pembaharuan dalam hidup saya. Saya bisa 
berhenti dari bermain game video. Saya menjadi manusia baru 
pada tanggal 25 Desember. 

Saya mulai membaca khotbah-khotbah Senior Pastor 
yang ada di website gereja dalam bahasa Spanyol. Saya juga 
membaca buku-bukunya seperti Pesan Salib dan Ukuran Iman. 
Saya sangat diberkati. Saya mulai mengerti kasih Allah yang 
tersembunyi bagi manusia, hikmat Allah ditunjukkan melalui 

pengorbanan Yesus, dan juga melalui tujuan hidup saya. 
Saya juga mengikuti doa Daniel. Saya bertobat dari 

kehidupan masa lalu saya dan bertobat minta ampun pada 
Tuhan. Saya aktif di gereja sebagai sukarelawan sambil 
mendengarkan terus khotbah-khotbah Senior Pastor. Saya juga 
mengikuti kursus Sekolah Alkitab Manmin. Sekarang saya 
membantu hamba Tuhan untuk memberitakan injil dan juga 
membagi-bagikan CD kuasa Allah di berbagai daerah di sekitar 
Peru selama 5 tahun.

Pastor Hangyeol Kim di utus ke gereja kami. Saya membantu 
menterjemahkan ke bahasa Spanyol dan melayani sebagai 
Ketua Misi Dewasa Muda. Saya bahagia tinggal dalam Firman 
dan bisa melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Saya berharap 
bisa memberitakan injil di Peru bahkan negara-negara di sekitar 
peru dan menyelamatkan banyak orang. Saya bersyukur dan 
memuliakan Tuhan yang telah memberikan saya kebahagiaan 
yang sesungguhnya.

“Saya sangat bahagia bergabung di dalam misi dunia Manmin!”

“Saya semakin dekat dengan impianku ketika 
saya taat Firman Tuhan!”

“Saya kecanduan bermain game video tetapi 
sekarang saya memberitakan Injil”

Saudara Seongkyul Lee, usia 20, 
Gereja Manmin Chiang Rai, 

Tailan

Saudari Jiae Seo, usia 29, 
Missi Dewasa Muda, 

Gereja Pusat Manmin

Saudara Arnold Zacarias Molina Velasco, 
usia 26, Gereja Manmin Peru 

Pengharapan Kita 
Kepada Tuhan
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Kisah 9: Kematian Yudas Iskariot
Kisah 10: Setelah itu, Merekayang mengasihi 
Tuhan-Maria Magdalena dan Maria yang lain 
sangat merindukan Yesus 
Kisah 11: Kebangkitan Yesus
Kisah 12: Terakhir – Kenaikan 
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Kisah 1: Salib Tuhan

Kisah 1: Pengantar-Masa kecil Yesus 
sebelum waktunya menggenapi rencana 
keselamatan dan mempersiapkan diri 
dengan doa
Kisah 2: Lagu pembuka oleh Orkestra 
Nissi 
Kisah 3: Orang yang menantikan Mesias
Kisah 4: Kasih Allah – Para murid merasa 
gembira mengenai pelayanan Yesus
Kisah 5: Doa Yesus – Yesus berdoa 
sendirian di Danau Galilea
Kisah 6: Pelayanan Yesus – Orang 
mengambil ranting-ranting pohon palem 
dan meletakkan di jalan dan bertemu 
Yesus dengan Sukacita. 
Kisah 7: Perjamuan Malam Terakhir 
Kisah 8: Jalan Salib

Salib Yesus, merupakan rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan…
Melalui kasihNya yang telah menggenapi rencana keselamatan, kiranya setiap orang yang hidup di akhir 
jaman ini bisa mengalami sukacita keselamatan dan memiliki pengharapan akan sorga!

Pertunjukan Paskah 2018 
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