
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereja Kristus Batu Penjuru 

SEKRETARIAT GEREJA ANGLIKAN TARAKAN: 

Jl. W. R. Supratman RT. 66 No. 72 Block N4 (Perumnas) Tarakan, Kal-Tara 

gaitarakan@yahoo.com  |  0551 - 3801173  |  082329089000 

Berjalan bersama Yesus 
 

“Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, 

marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.” –

Ibrani 12:1 
 

Bekal makanan secukupnya, sepatu bot tahan air, dan selembar peta adalah 

sejumlah benda penting yang dibawa oleh para pendaki yang berniat menyusuri rute 

John Muir Trail. Jalur tersebut memiliki jarak sepanjang sekitar 340 km di wilayah 

barat Amerika Serikat dan berkelok-kelok menyusuri anak sungai, mengitari danau 

dan hutan, serta naik-turun gunung, dengan jumlah ketinggian yang mencapai 14.000 

meter. Karena dibutuhkan waktu kira-kira tiga minggu untuk menuntaskan rute ini, 

sangatlah penting membawa bekal yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. 

Membawa terlalu banyak akan membuat pendaki kelelahan, tetapi terlalu sedikit 

akan membuatnya kekurangan makanan untuk sepanjang perjalanan. 

Untuk dapat menyelesaikan dengan baik perjalanan hidup kita sebagai orang 

percaya, kita juga perlu mempertimbangkan apa yang kita bawa dengan cermat. 

Dalam Ibrani 12, kita diperintahkan untuk ”menanggalkan semua beban dan dosa 

yang begitu merintangi kita.” Penulis menyebut kehidupan kita sebagai “perlombaan 

yang diwajibkan bagi kita,” yang menuntut kita untuk tidak “menjadi lemah dan 

putus asa” (ay. 1, 3). Rintangan dosa atau segala sesuatu yang membuat perhatian 

kita teralihkan dari rencana Allah atas hidup kita merupakan beban perjalanan yang 

tidak semestinya kita tanggung. 

Sama seperti perjalanan menyusuri John Muir Trail membutuhkan perlengkapan 

yang memadai, Allah juga sudah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk 

mengikut Yesus di jalan-Nya, yaitu Alkitab. Kita dapat mengenali kebiasaan, angan-

angan, dan keinginan apa saja yang sepatutnya kita miliki di sepanjang hidup ini 

dengan mengujinya berdasarkan Kitab Suci. Bila dapat melangkah tanpa beban yang 

merintangi, kita akan berhasil menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan baik. 
 

Apa yang selama ini merintangi Anda dalam perjalanan mengikut Yesus? Apa 

yang dapat Anda lakukan untuk menanggalkan rintangan-rintangan tersebut? 

PESAN GEMBALA SIDANG  |  25 JULI 2021 

Tahun Menuai 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

SEKOLAH MINGGU ONLINE 

Kelompok Sel Anak-anak akan 

dilaksanakan secara ONLINE mulai 

tanggal 01 Agustus 2021 

MINGGU | 19:00 Wita | @Zoom meeting  
 

Untuk informasi lebih lengkap mengenai 

Kegiatan Mingguan  

Gereja, silakan  

menghubungi  

Sekretariat Gereja. 

 

IBADAH RAYA UMUM ONLINE   
MINGGU  |  10:00 Wita   
 

Mulai tanggal 25 Juli 2021, Ibadah Raya 

Gereja Anglikan Kaltimtara akan 

dilaksanakan secara ONLINE untuk 

sementara waktu melalui Facebook & 

Youtube Gereja 

 

PERSEKUTUAN DOA  

Selasa |  19:30 Wita  |  @Zoom meeting 

 

 
 

Warta Kegiatan Gereja 

SELAMAT DATANG 
Kami bersukacita menyambut Anda dalam Ibadah Raya ini dan berharap agar Anda 

akan menikmati hadirat Allah serta mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. 

Silakan hubungi kami apabila Anda memerlukan informasi ataupun bantuan.  

Tuhan Yesus memberkati. 

PROGRAM MINGGUAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEKUTUAN DOA & 

 SEMUA KOMSEL 

Akan diadakan secara Daring (Online) 

 

 

KELAS MUSIK &  

KELAS PENEGUHAN  

Dihentikan untuk sementara waktu 

 

 

PELAYANAN MITRA DOA 

Pelayanan Mitra Doa bagi Anda yang 

rindu didoakan. Silakan hubungi kami 

atau kirimkan bahan Doa atau 

Pergumulan Anda melalui: 
 

WA Chat: 

+6282329089000  
 

Kami siap menjadi Mitra Doa Anda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM AKAN DATANG PENGUMUMAN PERNIKAHAN 
♥ Pengumuman Kedua ♥ 

 

Sdr. Steven & Sdri. Devi Kristin Hariyanti 

Sabtu, 07 Agustus 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. 

 

 

1. Orang-orang yang sedang depresi menghadapi musibah dan 

kesusahan. Pimpinan Tuhan menguatkan hati mereka untuk 

memandang kepada perkara yang di atas. Segala kuasa kegelapan 

yang membelenggu akan dipatahkan dalam nama Yesus.  

 

2. Semua orang yang mengalami kesakitan karena penyakit apapun, 

mohon belas kasihan Tuhan nyata atas hidup mereka. Dibangkitkan 

semangat untuk berjuang bersama Tuhan.  

 

3. Bantuan-bantuan yang disalurkan kepada rakyat kiranya dapat 

tersalurkan dengan orang yang tepat dan segala proses menyaluran 

dapat dikerjakan dengan baik dan bertanggungjawab. 
 

BAHAN DOA 

Mazmur 112:1-4  

“Haleluya! Berbahagialah orang yang 

takut akan TUHAN, yang sangat suka 

kepada segala perintah-Nya. Anak 

cucunya akan perkasa di bumi; angkatan 

orang benar akan diberkati. Harta dan 

kekayaan ada dalam rumahnya, 

kebajikannya tetap untuk selamanya.  

Di dalam gelap terbit terang bagi orang 

benar; pengasih dan penyayang orang 

yang adil.” 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN: 

1 Tesalonika 4:3 “Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu...” 

 

1. PERLUNYA PENGUDUSAN 

Imamat 11:44a; 19:2 “Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, maka haruslah kamu 

menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab Aku ini kudus... Berbicaralah 

kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka: Kuduslah kamu sebab 

Aku, TUHAN, Allahmu, kudus.” 

 

2. STATUS PENGUDUSAN 

a. Umat Kristen di kuduskan 

Imamat 11:44a; 19:2 “Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, maka haruslah kamu 

menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab Aku ini kudus... 

Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka: 

Kuduslah kamu sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus.” 

 

b. Umat Kristen dalam Pengudusan 

1 Tesalonika 5:23 “Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya 

dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat 

pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.” 

 

KESIMPULAN: 

2 Korintus 6:14-18 “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan 

orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan 

kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan 

apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang 

percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan 

berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini: “Aku 

akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku 

akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Sebab itu: Keluarlah 

kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan 

janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku akan 

menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku 

perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa.” 

KAB – PENGUDUSANMU 

2 Korintus 6:14-18; 1 Tesalonika 4:1-8 

PERTANYAAN DISKUSI: 

1. Bagaimana Anda mengerti mengenai konsep Pengudusan Allah atas hidup Anda? 
 

2. Bagaimana kita dapat terus menjaga kekudusan yang Allah berikan kepada Anda 

dan memuliakan Allah dengan tubuhmu (1 Korintus 6:20)? 
 

3. Baca 2 Korintus 6:14-18 dan renungkan kembali kehendak Allah bagi hidup 

Anda! 

 


