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Nyanyikanlah

bagi-Nya nyanyian baru;

dengan

sorak-sorai

Ayo! Nyanyikan sebuat ayat Alkitab
yang Anda tidak pernah lupa karena
kata-katanya selaras dengan
musiknya...

petiklah

kecapi baik-baik

(Mazmur 33:3)

MUSIK DAN IRAMA

Musik dan irama dapat berperan penting di
setiap tempat kita mengajar dan belajar. Apakah
Anda pernah memperhatikan anak-anak
menggunakan irama untuk belajar kata-kata
dalam game? Ada banyak cara musik dan irama
dapat memperkaya pengajaran dan
pembelajaran kita.
1. Musik menciptakan suasana. Ketika kita
memainkan musik atau bernyanyi sambil
mengerjakan sesuatu yang sulit, tubuh dan
pikiran kita menjadi relaks.
2. Musik memberi energi. Kita dapat melakukan
pekerjaan berat untuk waktu yang lebih lama
kalau ada musik dan irama yang menentukan
kecepatan.
3. Musik dan irama memperbaiki kemampuan
kita dalam berfokus dan berkonsentrasi. Ketika
kita fokus, kita belajar lebih cepat dan
melakukan berbagai hal dengan lebih baik. Semua yang disebut di atas adalah baik! Namun, yang berikut ini lebih
baik!
4. Musik dan irama memperbaiki ingatan kita. Kita tidak lupa kata-kata yang kita pelajari ketika kita menyanyikannya,
bertepuk tangan, dan menari.
5. Musik memberi sukacita— sukacita dalam diri kita!
6. Musik dan irama menambah kegembiraan pada pelajaran kita dan ibadah kita.
7. Bernyanyi, memainkan alat musik dan menari bersama mewujudkan kesatuan.

Pikirkan bagaimana Anda
dapat menambahkan musik
dan irama saat
pengajaran dan
pembelajaran Anda

1. Ketuk atau tepuk gagasan utama perikop Anda dengan irama sederhana.
2.
3.
4.
Kirim ide-ide Anda melalui email agar kami dapat membagikannya. Mari
menggunakan musik untuk mempersatukan kita.
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Tema : Doa pujian bagi pribadi dan karya Allah - Maz 136:1-26
Judul: T H A N K S G I V I N G
Oleh: Pdt. Njoo Mee Fang
Betapa pentingnya hati yang bersyukur & ucapan terima kasih, namun betapa sedikitnya hal ini terjadi. Manusia lebih
sering meminta dan mengeluh kepada sesama dan juga pada Tuhan.
Mazmur ini unik karena mencantumkan 26 kali kalimat yang sama yakni ‘Bahwasanya utk selamanya kasih setia-Nya.’
Rangkaian kalimat yang berulang menekankan kesungguhan kasih setia Allah yang dinyatakan melalui berbagai hal
bagi umat-Nya. Sebagai tanggapan terhadap kasih setia Allah maka kita bisa berterima kasih untuk semua
perwujudan kasih setia dari Allah.
1. Bersyukur untuk pribadi Allah (ayat 1-4)
Kita bersyukur untuk pribadi Allah yang baik. Kita memuji supremasi tertinggi Allah segala Allah. Kita menyembah
otoritas Tuhan segala Tuhan. Kita berterima-kasih pada Allah Maha Kuasa, yang melakukan keajaiban besar seorang
diri. Sekalipun Allah belum melakukan sesuatu untuk pribadi kita, tetap ada alasan untuk memuji dan menaikkan
syukur pada Dia, karena Dia adalah Allah.
2. Bersyukur kepada Allah Pencipta Dunia (ayat 5-9)
Kita bersyukur dan memuji karena pekerjaan Tuhan dalam menciptakan dunia.
 menjadikan langit dengan kebijaksanaan
 menghamparkan bumi di atas air
 menjadikan benda-benda penerang yang besar
 matahari penguasa siang & bulan, bintang penguasa malam
Jika Allah menciptakan seisi dunia maka Dia juga berkuasa mengendalikannya. Jika Allah menguasai dan
mengendalikan seisi dunia maka kita pun termasuk didalamnya. Bersyukur untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan
kita.
3. Bersyukur untuk Pekerjaan Tuhan bagi umat pilihan (ayat 10-22 )
Allah menyatakan kasih dan kuasa dalam kehidupan umat pilihan-Nya. Dalam sejarah umat Israel, Allah menunjukkan
contoh karya keselamatan yang sudah dilakukan-Nya.
 membinasakan anak-anak sulung Mesir & mengeluarkan Israel dari Mesir
 dengan tangan kuat & lengan teracung, Dia membelah laut menjadi 2
 menyeberangkan Israel dari tengah-tangahnya
 mencampakkan Firaun dan tentaranya ke laut Teberau
 Dia memimpin umat-Nya melalui padang gurun
 Dia memukul kalah raja-raja besar, membunuh raja-raja yang mulia
 Sihon, raja org Amori & Og raja negeri Basan
 memberikan tanah pusaka kepada Israel, hamba-Nya
Jika Allah sedemikian berbelas-kasihan dalam menyelamatkan umat Israel yang banyak kelemahan, maka Dia juga
akan menyelamatkan kita dalam anugerah-Nya. Kelahiran dan kematian Kristus menyelamatkan kita sebagai umat
pilihan-Nya saat ini.
4. Bersyukur untuk janji pemeliharaan bagi kita umatNya (ayat 23-25 )
Setelah mengingat dan melihat pribadi Allah dan karya-Nya bagi dunia dan umat-Nya, maka kita dapat yakin akan
kasih setia Allah bagi pribadi kita:
 Allah mengingat kita dalam kerendahan kita
 Allah membebaskan kita dari para lawan kita
 Allah memberikan roti pada segala mahluk
Kerendahan kita tidak menghalangi kasih setia-Nya. Kejahatan para lawan kita tidak menggoyahkan kebesaran Allah.
Kelemahan semua mahluk di dunia mendapat perhatian dan pemeliharaan Allah.
Kesimpulan: Bersyukurlah kepada Allah semesta langit (ayat 26 )
5. Bersyukur untuk Kasih setia Allah selama-lamanya (ayat 1-26 ).
Berita utama mazmur ini adalah pernyataan bahwa Kasih setia Allah ada untuk selama-lamanya. Hal ini bertujuan
meyakinkan umat Tuhan tentang rentang waktu jaminan kasih setia yang tak terbatas. Kasih setia manusia seperti
embun pagi begitu indah tapi sangat sementara. Wilayah kasih setia Allah meliputi semua peristiwa dalam dunia,
alam, bangsa & pribadi umat-Nya.
Kasih setia adalah natur dan kehormatan Allah. Kasih setia Allah adalah dasar dari kebaikan. Kasih setia adalah dasar
perbuatan Allah dalam menolong kita.
Kasih setia Allah adalah alasan kita memuji Allah.
Katakan TIDAK pada keraguan. Katakan YA pada kasih setia Allah.
Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan
Alamat: Jl. Arimbi V No. 3
Bumi Indraprasta – Bogor 16153 Telp. (0251) 8341445
Website: www.langhamindonesia.org
Email: langhamindonesia@gmail.com

Rekening Bank:
Bank Mandiri – KCP Warung Jambu, No. 133.0012177.648
a/n Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan

