
  Pesan Gembala Sidang... 
 

Puji Syukur kita naikan kepada Tuhan atas Anugerah-Nya yang begitu besar atas 
kehidupan kita. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita dan kita 
juga yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi semua orang yang mengasihi-Nya yaitu bagi mereka yang terpanggil 
sesuai dengan rencana Allah. 
 

Saudaraku yang terkasih, apapun yang sedang kita hadapi saat ini kadang 
membuat kita tidak mengerti dan sulit untuk kita pahami. Namun saya ingin katakan 
bahwa kita harus memberikan ruang bagi Tuhan untuk turut bekerja dalam segala 
hal dan semua aspek kehidupan kita. Allah turut bekerja artinya adanya sebuah 
kerjasama yang dihasilkan antara kita dengan Tuhan. 
 

Artinya adalah bahwa kita dituntut untuk percaya kepada-Nya dan berserah dalam 
ketertundukan kita yang penuh dan ketaatan kita yang mutlak sehingga kita dapat 
melihat pekerjaan Tuhan serta hasilnya dengan mata iman dan bukan mata jasmani 
kita. Karena saat kita melihat itu dengan mata jasmani, maka kita mungkin tidak 
akan puas dan mungkin hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan dan 
inginkan sehingga bukannya kita bersyukur namun malah kita mengeluh dan mulai 
kecewa. 
 

Untuk itulah saya mengajak kita semua untuk terus setia berserah kepada Tuhan di 
dalam doa dan persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Gereja telah 
menjalankan program Menara Doa 24/7 yang mana hal ini untuk membantu Jemaat 
dapat berfokus dalam membangun kehidupan Rohaninya mulai awal tahun ini. 
Minimal 1 jam per hari memanglah bukan waktu yang cukup untuk kita berikan 
kepada Tuhan namun saya percaya ini dapat menjadi 1 langkah awal untuk kita 
mulai memperbaiki serta bertumbuh dalam iman percaya serta kehidupan rohani 
kita untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 
 

Mari sebagai satu Gereja Anglikan se KalTimTara, kita bersatu hati dalam doa 
untuk membangun dan menjaga menara doa ini sepanjang 24 jam sehari, 7 hari 
seminggu, 30 hari sebulan dan 365 setahun dengan menaikan doa dan pujian 
kepada Tuhan serta dengan kerendahan hati kita datang mencari kehendak-Nya 
melalui Firman-Nya sehingga tahun ini kita akan terus melihat bagaimana Tuhan 
memimpin hidup kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Dengan ini juga 
membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan orang 
yang mengasihi Dia. Yakinlah dengan iman dan lihatlah kebaikan Tuhan. 
 

Roma 8:28 “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” 
 

Tuhan Yesus memberkati kalian saudaraku.... 
 

10 Januari 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereja Kristus Batu Penjuru MENUAI DALAM RENCANA TUHAN 
2 Petrus 1:3-11 

Pendahuluan: 

Apakah harapan Anda untuk tahun ini? 
 

Apakah artinya menuai dalam Rencana TUHAN? 
 

1. Mengenal Kehendak-Nya  

2 Petrus 1:3-4 “Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada 

kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh 

pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya 

yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan 

kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya 

olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput 

dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.” 
 

 Bertekun dalam Persekutuan 

 Bertekun dalam Pengajaran Firman 

 Bertekun dalam Doa 

 Bertekun dalam Pelayanan 
 

2. Mengutamakan Kehendak-Nya 

Matius 6:31-33 “Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah 

yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang 

akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal 

Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan 

semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, 

maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” 
 

 Tidak mudah terpengaruhi oleh sekitar namun menjadi pengaruh 

 Tidak mudah terjatuh dalam pencobaan namun kuat untuk 
menyatakan kebenaran 

 Tidak mudah menyerah dalam persoalan namun dengan iman terus 

melangkah 
 

Penutup: 

Filipi 4:8-9 “Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua 

yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua 

yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, 

pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang 

telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah 

kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan 

menyertai kamu.” 

GEREJA 

ANGLIKAN 
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Tahun Menuai 
Jalan W. R. Supratman Rt. 66 No. 72 Blok N4 77111 Tarakan  
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GEMBALA SIDANG 
 

Rev. Jakobus 

 

 

PENYELIA ANAK-ANAK 

(GKBP & GKGB) 

Sdri. Serli Samuel 

 
REMAJA-PEMUDA 

(GKBP) 

Sdr. Yermia 
 

(GKGB) 

Sdr. Sonny Samuel 

 
PENYELIA DEWASA 

(GKBP) 

Sdri. Monica 
 

(GKGB) 

Ibu Reny Yakob 

 
PASUKAN PUJIAN  

(GKBP) 

Rev. Jakobus 
 

(GKGB) 

Sdr. Sonny Samuel 

 

SAMARINDA 

Sdri.Yuliana 



  

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

 

 

  

  

10/01 Ibadah Sabtu Ibadah Indo/Tionghua Ibadah Indonesia GKGB Juata Korpri 

Penyambut Tamu  Ibu Damaris B/Silawati/Narmin Sdr. Ferdi B/Serli S Bpk Novianto/Christy D/Ester A 

Terjemahan  - - - - - - 

Penghitung kolekte BERGABUNG Bpk Ferry/Mardana/Petrus C Sdr. Welly/Wiwin Ibu Maria L/Agustina M 

Salam & Pujian DALAM Sdri. Sinta U Sdr. Welly H Sdri. Jesselyn P 

2 Petrus 1:3-11 IBADAH Ibu Damaris R Ibu Reny Y Ibu Dina R 

- - RAYA - - - - 

Pengumuman  Sdri. Monica Sdr. Sonny S Ibu Reny Y 

Doa Syafaat  Ibu Paridah T Sdri. Serli S Ibu Elis 

Ibadah Target 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 

Ibadah Sabtu 70 

Online 

    

Tionghua/Indo 200     

Indonesia 60     

Indonesia-Korpri 120     

GAI Samarinda 50     

 Total 450      

17/01 Ibadah Sabtu Ibadah Indo/Tionghua Ibadah Indonesia GKGB Juata Korpri 

Penyambut Tamu  Bpk Jamirin/Shierly P/Meida P Ferdi B/Sinta U Ibu Maria R/Lena L/Naomi B 

Terjemahan  - - - - - - 

Penghitung kolekte BERGABUNG Bpk Ferry/Mardana/Khatherin Sdr. Welly/Wiwin Ibu Yohana M/Naomi S 

Salam & Pujian DALAM Sdr. Derrel C Sdri. Lusiana S Sdri. Agustina M 

Pembacaan  IBADAH Bpk Petrus C Bpk Rizal Y Ibu Yessi P 

- - RAYA - - - - 

Pengumuman  Sdri. Monica Ibu Reny Y Ibu Reny Y 

Doa Syafaat  Sdri. Kristina S Sdr. Welly H Sdri. Marlina H 

   PENGUMUMAN PERNIKAHAN 

Pengumuman Pertama   
 

Denny Gunawan & Lusiana Paranduk 

Sabtu, 30 Januari 2021 

Gereja Kristus Batu Penjuru 
 

Apabila ada diantara anda yang 

mengetahui sebab atau halangan 

mengapa mereka berdua tidak dapat 

disatukan dalam Pernikahan Kudus 

dipersilakan untuk menyatakannya 

secara tertulis dengan surat resmi  

kepada pihak gereja. 
 

PENGUMUMAN PERNIKAHAN 

Pengumuman Kedua   
 

Jerry Thomas & Emiazar Simon 

Kamis, 21 Januari 2021  

Gereja Kristus Batu Penjuru 
 

Apabila ada diantara anda yang 

mengetahui sebab atau halangan 

mengapa mereka berdua tidak dapat 

disatukan dalam Pernikahan Kudus 

dipersilakan untuk menyatakannya 

secara tertulis dengan surat resmi 

kepada pihak gereja. 
 

K
ehadiranIbadah 

  

Congratulations 
 

Praise God this week there are 5 brothers 
and sisters of the GKBP who have been 

baptized today. Let it all be for the Glory of 
the name of God. 

 

Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, 
in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your 

sins.And you will receive the gift of the Holy Spirit. 39 The 
promise is for you and your children and for all who are far 

off—for all whom the Lord our God will call.”(Acts 2:38) 

 

Jadwal Yang Bertugas & Melayani Minggu 10 Januari 2021 
 

 

Clergy Meeting  
12-15/11 in KK, Sabah 

Service to Sebakis(16-19/11) 

The Aftermath of Bilingual Service [11/11] 

DEKADE PENGINJILAN & PEMURIDAN 

"Tahun Menuai” 

 

 

 

JADWAL IBADAH RAYA 

 
 

Selasa (Persekutuan Doa) pkl 20:00     
  
 

Sabtu (English-Indonesia) pkl 19:30 
 

 

 
 

 

Minggu (Sel Anak-anak) Dihentikan 

 (Indo – Tionghua) pkl 10:00  

 (Indonesia) pkl 19:30 

 

Warta Gereja 
 

 
SELAMAT DATANG 

 

Dengan penuh sukacita kita 

menyambut Sdr. Daniel Musa Litu dari 

Nunukan yang akan melayani di 

Tarakan. Selamat bergabung dan 

Tuhan Yesus memberkati. 

PERSEKUTUAN DOA 

(ONSITE & ONLINE) 
 

Selasa, 12 Januari 2021 

Pukul 20:00 WITA 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pihak Gereja 

 
 
 

 

“Dialah yang kami 
beritakan, apabila tiap-tiap orang 
kami nasihati dan tiap-tiap orang 
kami ajari dalam segala hikmat, 
untuk memimpin tiap-tiap orang 
kepada kesempurnaan dalam 

Kristus” (Kolose 1:28) 

SELAMAT DATANG 

1. Berdoa untuk peningkatan covid-19 dikalangan tim medis Kota Tarakan agar Tuhan 
menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka supaya bisa merawat dan menangani 
pasien lainnya. 
 

2. Berdoa untuk vaksin yang sudah datang di Indonesia agar Tuhan memberkati vaksin 

tersebut untuk dapat menjadi vaksin yang bisa melawan virus covid-19. 

MENARA DOA 24/7 
 

Jemaat didorong untuk terlibat dengan 

menuliskan nama Anda/Keluarga di 

hari dan waktu yang dipilih. 

Tetaplah semangat dan terus 

berkomitmen. 

 

 
 

 

INFORMASI  

REKENING GEREJA 
 

GEREJA ANGLIKAN INDONESIA 

0082227313 

UCAPAN SELAMAT 
 

Kami ucapkan selamat kepada 

Sdr. Daniel Hanen yang telah 

menyelesaikan Program Sarjana Teologi 

dengan gelar Sarjana Muda Teologi. 

K
ehadiranIbadah 

  

Jadwal Yang Bertugas & Melayani Minggu Depan 17 Januari 2021 
 

 

MENARA DOA 24/7 
  

 

Jemaat didorong untuk terlibat dengan 

menuliskan nama Anda/Keluarga di hari 

dan waktu yang dipilih. Terus setia 

berserah kepada Tuhan di dalam doa.  

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Terima kasih Ps. Ferdenan Atonis untuk 

pelayanannya selama setahun lebih di 

Tarakan dan kini telah kembali 

melayani di Seimenggaris & Sebakis. 

Kiranya Tuhan memberkati dan 

menyertainya. 


