
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

BANGUN KEMBALI 

 

“Tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.” –Amsal 24:16 

 

Ryan Hall adalah atlet pelari, peserta Olimpiade, dan pemegang rekor nasional 
untuk nomor setengah maraton asal Amerika Serikat. Ia berhasil menyelesaikan 

perlombaan lari dua puluh satu kilometer dengan catatan waktu 59 menit 43 detik, 

rekor luar biasa yang menjadikannya sebagai atlet AS pertama yang 

menyelesaikan perlombaan itu di bawah satu jam. Walaupun Hall merayakan 

kemenangannya yang memecahkan rekor, ia juga tahu bagaimana rasanya kecewa 

karena gagal menyelesaikan suatu perlombaan. 

Karena sudah pernah merasakan keberhasilan maupun kegagalan, Hall 

mensyukuri bahwa selama ini ia ditopang oleh imannya kepada Tuhan Yesus. 
Salah satu ayat Alkitab favoritnya adalah pengingat yang menguatkan dari kitab 

Amsal: “Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali” (24:16). 

Amsal ini mengingatkan kita bahwa orang benar, yaitu mereka yang percaya 

kepada Allah dan memiliki hubungan yang benar dengan-Nya, masih akan 

mengalami kesulitan dan masalah di dunia. Akan tetapi, ketika mereka terus 

mencari Allah di tengah kesulitan mereka, dengan setia Allah akan memberikan 

kekuatan kepada mereka untuk bangkit kembali. 
Apakah baru-baru ini Anda dilanda kekecewaan atau kegagalan besar yang 

membuat Anda merasa tidak mungkin bisa bangkit lagi? Kitab Suci mendorong 

kita untuk tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, melainkan untuk terus 

mempercayai Allah dan janji-janji-Nya. Ketika kita mempercayai-Nya, Roh Allah 

akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap kesulitan yang 

ditemui, dari urusan yang kelihatannya sepele hingga pergumulan yang benar-

benar berat (2 Kor. 12:9). 

 
Bagaimana Allah pernah menguatkan Anda setelah mengalami kekecewaan besar? 

Bagaimana pengalaman tersebut menguatkan Anda untuk menghadapi pergumulan 

saat ini? 

PESAN GEMBALA SIDANG  |  08 AGUSTUS 2021 

Tahun Menuai 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ANGLICAN KIDS 

Kelompok Sel Anak-anak akan 

dilaksanakan secara ONLINE mulai 

tanggal 01 Agustus 2021 

MINGGU | 19:00 Wita | @App Zoom 

ID: 847 3018 1959 | Pass: 123456 
 

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 

 

MALAM PENYEMBAHAN & DOA 

SELASA |  20:00 Wita  | ID: 839 7832 4292 

 

 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLICAN YOUTH CG 
RABU | 20:00 Wita | ID:842 8952 4799 

 

KOMSEL DEWASA 
KAMIS | 20:00 Wita | ID: 832 6653 6798 

 

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 SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU 

Bpk Steven & Ibu Devi Kristin Hariyanti 
 

Kiranya kasih & sukacita surgawi terus 

memimpin anda dalam membangun bahtera 

rumah tangga yang takut akan Tuhan. 

 

1. Memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa dan Negara kita bahkan mohon 

perlindungan Tuhan dari semua orang yang mencoba mengambil 

kesempatan. Kiranya Tuhan mencurahkan damai sejahtera-Nya atas Bangsa 

dan Negara kita. 

2. Berdoa untuk program vaksin yang sedang berjalan agar Pemerintah dan 

Masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Juga berdoa untuk sikap 

masyarakat selama masa pandemi, agar dapat mentaati protokol kesehatan 

yang telah ditetapkan. 

3. Berdoa untuk pergumulan hidup Jemaat yang mengalami isolasi mandiri 

karena terpapar covid, kelemahan tubuh, keluarga sedang berduka, kesulitan 

ekonomi/pekerjaan/usaha, tekanan studi, yang undur iman, dan lain 

sebagainya. 

BAHAN DOA 

UCAPAN SELAMAT 

Selamat kapada Bapak Kiswanto & Ibu 

Veronika Asdayani Sumule atas kelahiran 

putri pertama, Avariella Olivia Christa 

Sumule pada tanggal 03 Agustus 2021. 

Kiranya keluarga senantiasa dipenuhi  

dengan kasih dan sukacita serta hikmat 

dalam mendidik anak-anak. Tuhan Yesus 

memberkati. 

PERAYAAN KEMERDEKAAN 

REMAJA PEMUDA KALTIMTARA 
 

Tema: UNITY IN DIVERSITY 

Tanggal: 16 & 17 Agustus 2021 

Waktu: 20:00 Wita 

Pertemuan: Via Zoom 
 

➢ Akan ada lomba-lomba yang menarik 

➢ Sila hubungi pemimpin  sel untuk info 

lebih lanjut. 

 

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN: 

Roma 12:1 “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan 

kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 

yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.” 

 

1. JANGAN SERUPA DENGAN DUNIA 

Roma 12:2a “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini...” 

 

1 Korintus 15:33 “Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan 

kebiasaan yang baik.” 

 

2. BERUBAH OLEH PEMBAHARUAN BUDIMU 

Roma 12:2b “... Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu...” 

 

Roma 12:1-2 “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai 

persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 

ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 

berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan 

manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 

sempurna.” 

 

KESIMPULAN: 

Ibrani 5:11-14 “Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar 

untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab 

sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu 

masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih 

memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barangsiapa masih memerlukan susu 

ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi 

makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai 

pancaindera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang jahat.” 

KAB – Membedakan Manakah Kehendak Allah 

Roma 12:2 

PERTANYAAN DISKUSI: 

1. Apakah kesulitan yang Anda temukan untuk menjadi tidak serupa dengan dunia 

dan berubah oleh pembaharuan budi?  
 

2. Dapatkah Anda membedakan manakah kehendak Allah bagimu? Mengapa! 
 

3. Apa yang membuat Anda bosan dan jenuh untuk merenungkan Firman, berdoa & 

Bersekutu? 

 


