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RENUNGAN MINGGU, 21 Juni 2020

PORNOGRAFI
Kata pornografi berasal dari dua kata Yunani, porneia yang berarti seksualitas yang tak
bermoral atau tak beretika (sexual immorality) atau yang popular disebut sebagai zinah dan
kata grafe yang berarti kitab atau tulisan. Kata kerja porneo berarti melakukan tindakan
seksual tak bermoral (berzinah=commit sexual immorality) dan kata benda pornh (porne)
berarti perzinahan atau juga prostitusi. Rupanya dalam dunia Yunani kuno, kaum laki-laki
yang melakukan perzinahan, disebut dengan istilah pornoz yang artinya laki-laki yang
melakukan praktik seksual yang tak bermoral. Tidak ada bentuk kata feminin untuk porno.
Kata grafe pada mulanya diartikan sebagai kitab suci, tetapi kemudian hanya berarti kitab atau
tulisan. Ketika kata itu dirangkai dengan kata porno menjadi pornografi, maka yang dimaksud
adalah tulisan atau penggambaran tentang seksualitas yang tak bermoral, baik secara tertulis
maupun secara lisan. Maka sering orang yang mengucapkan kata-kata berbau seks disebut
sebagai porno. Dengan sendirinya tulisan yang memakai kata-kata yang bersangkut dengan
seksualitas dan memakai gambar-gambar yang memunculkan alat kelamin atau hubungan
kelamin adalah pornografi.
Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan atau penggambaran, karena cara seperti
itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Dalam
masyarakat ada juga istilah porno aksi, yaitu penampilan seseorang yang sedikit banyak
menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara
berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang erotis. Tetapi
tidak semua penonjolan itu dapat disebut sebagai porno aksi, sebab di kolam renang misalnya,
memang "halal" bagi siapapun untuk berpakaian mini, bahkan berbikini. Jadi soal porno aksi
itu sangat relatif, tergantung motivasi dan lokasinya.
Pornografi menyebabkan masyarakat tidak lagi menghargai hakikat seksual, perkawinan
dan rumah tangga. Pornografi merusak tatanan norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta
nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan
kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sehingga tercipta dan terjamin
hubungan yang sehat dalam masyarakat. Masyarakat yang sakit dalam nilai-nilai dan normanorma, akan mengalami kemerosotan kultural dan akhirnya akan runtuh dan khaos. Secara
teologis pornografi akan merusak harkat dan martabat manusia sebagai citra sang Khalik yang
telah menciptakan manusia dengan keluhuran seksualitas sebagai alat pencipta untuk
meneruskan generasi manusia dari waktu ke waktu dengan sehat dan terhormat
(http://artikel.sabda.org//pornografi)
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pornografi membawa dampak sangat
buruk bagi kehidupan manusia. Maka tidak bisa tidak, harus ada usaha bersama seluruh
masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menghancurkan nila-nilai seksual
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yang luhur dan mulia. Mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita dari bahaya pornografi.
“Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus…” (J.Th)

1. JADWAL KEBAKTIAN MINGGU DI RUMAH.
Minggu, 21 Juni 2020
Minggu, 28 Juni 2020
KEBAKTIAN ONLINE
TEMA

Filipus di Samaria
(Kisah Para Rasul 8:4-25)

Sida-Sida Dari Tanah Etiopia
(Kisah Para Rasul 8:26-40)

Liturgos
Pengkhotbah
MJP
KK
Usher/
Kolektor
Pers. Pujian
Pemusik
Cantor
AV
Bunga

Pdt. Joseph Theo

Pdt. Djeffry Hidajat

2. SELAMAT BERIBADAH ONLINE DI RUMAH
Kepada segenap jemaat GPBB selamat mengikuti ibadah minggu online dari rumah atau
tempat masing-masing. Bagi yang baru pertama kali bergabung via ibadah online
GPBB, kami berharap mendapat berkat dan mengundang sdr/i untuk beribadah di
Gedung GPBB ketika nanti kebaktian di gedung diperbolehkan kembali. Jika
memerlukan pelayanan pastoral, silahkan menghubungi :
Jabatan
Nama
Mobile
Telepon
E-mail
97106295
65694365
(#105)
Pdt. Joseph Theo.
joseph.theo@bbpc.org.sg
Senior Pastor
91150859
65694365
(#113)
Pr. Yudi Jatmiko.
yudi@bbpc.org.sg
Assc Minister
81425955
65694365
(#101)
Pdt. Djeffry Hidajat.
djeffry@bbpc.org.sg
Assc Staff
96455046
65694365
(#121)
Ingrid Tanudjaya
indonesia@bbpc.org.sg
Sekretariat
Kontak Pelayanan Gereja Presbyterian Orchard, 03 Orchard Rd S238825
96492304
63368829 (#124)
Pdt. Petrus B.S.
psetyawan@orpc.org.sg
Assc Minister
90058250
63368829(#124)
Pr. Anthon S
anthon@orpc.org.sg
Assc Staff
63368829
(#110)
Ratna Lie
sekretariatgpo@gporchard.org
Sekretariat

3. KEBAKTIAN UMUM DAN AKTIFITAS GEREJA TETAP DITIADAKAN
Walaupun phase 01 telah berakhir di Jumat, 19 Juni 2020 dan pemerintah Singapura
telah membuka phase 02 tetapi Kebaktian dan Akitifitas GPBB masih belum dibuka
sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Singapura. Kebaktian tetap dilakukan secara
online. Silahkan jemaat membuka website GPBB atau App GPBB Singapura.
3

4. KUNJUNGI WEBSITE GPBB ATAU APP GPBB SINGAPURA
Segenap jemaat dapat sesering mungkin mengunjungi website GPBB (http://gpbb.org)
atau App: GPBB Singapura, untuk mengetahui berbagai peristiwa, pengumuman dan
berita-berita seputar GPBB. Khususnya selalu melihat bagian Pesan Pastoral dan
Resources (klik Gempita per tanggal)
GPBB APP, dapat diunduh dari https://tinyurl.com/gpbbapp001 (android) atau
https://tinyurl.com/gpbbapp002 (ios)
Perbedaan antara GPBB APP dan GPBB WEB:
* GPBB App ada notifikasi ke user, sedangkan Website tidak ada.
* GPBB App targetnya untuk internal jemaat / aktivis GPBB, sedangkan website/
instagram/ facebook targetnya untuk public.
5. MEMBIASAKAN POLA HIDUP SEHAT.
a. Sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
b. Jangan menyentuh wajah, mata, hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci.
Tutup mulut dan hidung jika batuk atau bersin.
c. Lakukan social distancing, diam di rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah.
d. Kurangi traveling; ke mall, ke pasar dll. Lakukan seperlunya.
e. Perbanyak interaksi dengan keluarga di rumah dan membangun kerohanian pribadi
lebih dekat dengan Tuhan.
f. Jika kurang sehat karena flu, batuk, demam >38°C, pilek (meler), sakit tenggorokan
dan nyeri sendi, segera ke dokter.
g. Minum vitamin, makan makanan bergizi, cukup tidur, olahraga dan tetap berdoa dan
berjaga-jaga (Kolose 4:2)
6. SINGAPURA MEMASUKI PHASE 02.

7. DONOR DARAH
Program Donor Darah diadakan di GPBB bersama dengan BBPC, PPC dan Singapore
Red Cross, pada hari Kamis, 25 Juni 2020, Pkl 16.00 – 20.00.
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Bagi Jemaat yang berminat untuk mendonorkan darahnya dapat menghubungi telp.
62200183 untuk registrasi.
8. LANGKAH PASTORAL GPBB
GPBB melakukan beberapa langkah Pastoral untuk menyapa jemaat, memberikan
kekuatan dan penghiburan kepada seluruh jemaat GPBB dalam kondisi pandemic Covid19 ini. Langkah pastoral sbb:
Minggu
Senin
Rabu
Jumat
09:00: Surat Doa
12:00: Pesan
20:00: Jumat ke 2:
Pemeliharaan 08:00: Video
recording KU
Mingguan
Pastoral Tengah
Mezbah Doa Online
Rohani
(Via GPBB Web
(Via website)
Minggu (Via GPBB
Jemaat
Web & GPBB App)
& GPBB App)
12:00: Ayat berkat
kepada jemaat
(Via GPBB Web
& GPBB App)
Bantuan doa dan moril bagi jemaat yang Stay Home Notice (SHN) atau jobless
atau membutuhkan bimbingan pastoral
Pemeliharaan
“Apa Kabar
Jemaat” (Via WA
Komunikasi
atau Telp)
Jemaat

9. JENDELA DOA DAN SAHABAT DOA
Jika jemaat memiliki pergumulan dan pokok doa dan ingin seluruh jemaat GPBB ikut
mendoakan maka silahkan membuka website GPBB dan klik jendela doa dan
menuliskan pokok doanya.
10. BERITA KOMISI DAN SIE
a. KOMISI ANAK (Ketua: Dina Juwono, hp:96992484)
Minggu, 21 Juni 2020
Materi pelajaran KA tersedia secara online. Para orangtua dapat mengakses setiap
minggu untuk diajarkan kepada anak-anaknya.
b. KOMISI REMAJA (Ketua: Andreas Cartens, hp: 81073373)

Kebaktian Remaja dilakukan melalui Zoom setiap Sabtu, pkl. 20.00.
c. KOMISI WANITA (ZOOM) (Ketua: Megawati Widjaja, hp: 96587478)
Persekutuan tanggal 19 dan 26 Juni 2020 melalui Zoom DILIBURKAN. Persekutuan
Zoom akan kembali diadakan pada tgl 03 Juli 2020 dpo: Pdt. Joseph Theo
d. KOMISI: Dilakukan Online via Zoom
 Kegiatan Komisi Pemuda: Podcast, Setiap Selasa, pkl. 20:00.
 Komisi Wanita, Jumat, jam 10:00
 Sie MM: Minggu, jam 21:30.
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 RDP: Minggu, jam 13:00.
 K2 Pelaut: Minggu, jam 19:00
Silahkan menghubungi ketua komisi masing-masing.

11. POKOK DOA SYAFAAT GPBB:
1) GPBB
 Sakit: Ibu Indratni S, anak Valencia, anak Kimberly, Ibu Ajati Wigono, Ibu
Bernadeta Sarmiyanti (Ibunda Aditya Nurman); Liviana Tanudjaja; Martin
Panggabean, Hellen Manarisip (Ibunda Zaenal/Dewi).
 Pemulihan: Ibu So Su Hoa, Ibu Tetty Lydiawati, Ibu Henny Widjaja;
 Kehamilan: Christine Ng, Linawati Tan, Maria Yulinda, Melissa Candrasaputra,
Esti Widiastuti, Sanny Paembonan.
 Rencana pembangunan Sanctuary ke 3
 Pergumulan jemaat dengan pekerjaan, ekonomi yang melambat dan perlindungan
dari infeksi Covid-19, jemaat yang kehilangan pekerjaan, dll.
 Digital strategy pelayanan GPBB paska Covid-19 serta pergumulan membangun
GPBB berbasis gereja Maria.
2) Indonesia:
 Berdoa untuk penanganan virus Covid-19:
 Berdoa untuk semua tim dokter dan para medis yang berjuang di setiap RS agar
diberi kekuatan extra dan dilindungi dari serangan Covid-19.
 Berdoa untuk disiplin semua masyarakat agar mematuhi PSBB dan setiap
protokoler yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
 Berdoa untuk dampak ekonomi khusus kepada masyarakat bawah agar
kebutuhan mereka dapat tercukupi dan masyarakat mulai mengatur
kehidupannya menjadi lebih sederhana.
 Berdoa untuk keamanan di seluruh Indonesia karena imbas pandemic ini.
Doakan ketegasan aparat untuk bertindak secara tepat dan terukur.
3) Singapura dan dunia:
 Berdoa untuk pandemic Covid-19 agar segera ditemukan obat anti virusnya.
 Untuk Singapura: Berdoa untuk re-open Phase 1,2,3 agar dapat menormalkan
seluruh kehidupan dan aktifitas sosial, ekonomi, keagamaan dll. Doakan agar
semua phase dapat dibuka seturut dengan rencana.
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12. JUMLAH KEHADIRAN DAN PERSEMBAHAN
Minggu, 14 Juni 2020

Jumlah Hadir

Terlambat

Total
Total Persembahan Umum Mei 2020
Total Persembahan Persepuluhan Mei 2020
Total Seluruh Persembahan Mei 2020

E-Giving (persembahan)
E-Giving (Persepuluhan)

Persembahan
$
$
$
$
$
$

5,053.00
2,955.00
8,008.00
25,695.00
70,469.00
96,164.00

Persembahan dapat diberikan melalui:
1. Paynow (UEN: T12SS0242D), cantumkan deskripsi : IND GEN / IND TTH
2. Bank Transfer DBS/POSB (Tujuan: Bukit Batok Presbyterian Church, No
rekening: 0149030543)
3. Cheque (Ditujukan ke: BUKIT BATOK PRESBYTERIAN CHURCH)
UNTUK PEMBERIAN PERSEMBAHAN E-GIVING HARAP MENGIKUTI CARA
SEBAGI BERIKUT:
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