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RENUNGAN MINGGU, 08 Mei 2022.

HUKUM TABUR TUAI
Ada sebuah pepatah Tionghoa yang berkata
(zhòng guâ de guâ,
zhòng dòu de dòu) yang artinya, tanam labu dapat labu, tanam kacang dapat kacang.
Bandingkan pepatah ini dengan Galatia 6:7, “Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diriNya
dipermainkan karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.” Amsal 22:8,
“Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana,…” Banyak kesamaan kebenaran
antara pepatah Tionghoa dengan firman Tuhan.
Alkitab mengajarkan bahwa jangan sesat! Artinya adalah jangan menyesatkan diri
sendiri. Jangan kita marah, tersinggung, menyalahkan orang lain, melempar tanggung jawab
jika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Sebab sesuatu yang buruk itu tidak datang
dengan tiba-tiba, jauh hari sebelumnya kita sudah melakukan penanaman benih bencana itu.
Ketika bencana banjir, tanah longsor, tanggul jebol, pemanasan global, sakit penyakit
menimpa hidup kita, maka kita tidak bisa mengatakan ini cobaan dari Tuhan atau kita
berteriak, “Mengapa Tuhan ijinkan semua ini terjadi dalam hidup kita?” Semua bencana
terjadi karena ulah kita sendiri. Kita tanam apa, kita tuai apa. Apa yang kita perbuat, kita
harus tanggung resikonya. Ketika bencana datang, harusnya kita salahkan diri sendiri dan
kemudian berbenah diri supaya tidak melakukan segala perbuatan yang akan menuai
bencana lagi. Memori kita seringkali pendek, begitu bencana berlalu, kita kembali
melakukan segala sesuatu yang kelak akan kembali menuai bencana. Itulah arti, “Jangan
sesat! Jangan ulangi lagi perbuatan apapun yang bisa menuai bencana.
Banyak manusia ketika melakukan sesuatu tidak bicara dengan siapa-siapa, tidak minta
nasihat siapa-siapa, dia menikmati sendiri kenikmatan perbuatan itu. Tetapi, ketika harus
menangung akibat dari perbuatannya itu, ia baru cerita kepada orang lain, minta nasihat sanasini, menyesal ini-itu, seolah-olah mau berbagi akibat dengan orang lain. Adilkah itu? Ketika
berbuat dia lakukan sendiri, ketika ada akibat, dia minta semua orang ikut menanggung
akibat. Orang Jakarte bilang, “kalo lagi seneng gak ingat kite-kite, begitu susah, kite-kite
juga nyang repot. Die nyang makan nangka, kite nyang kena getahnye”
Pepatah Tionghoa zhòng guâ de guâ, zhòng dòu de dòu dan Galatia 6:7 sungguh indah.
Pepatah dan firman Tuhan itu mengajar kita supaya berhati-hati dalam setiap perbuatan dan
perkataan kita. Pikir berulang-ulang kali sebelum melakukan satu perbuatan atau perkataan.
Pikirkan apa dampaknya buat diri sendiri apalagi buat keluarga, orang lain, gereja dan
Tuhan. Waspadalah atas kehidupan ini, jangan jalani hidup dengan sembarangan, karena kita
juga yang akan menuai segala sesuatunya. Kita juga diajar berani bertanggung jawab atas
semua yang sudah kita perbuat dan katakan. Kita tanam labu tidak mungkin menuai kacang
atau kita tanam kacang tidak mungkin menuai labu.
Jika kita ingin labu, tanamlah labu. Jika ingin kacang, tanamlah kacang. Jika ingin
bahagia, tanamlah bahagia. Jika ingin berkat tanamlah berkat. Jika ingin dilayani tanamlah
melayani. Jika ingin diberi, tanamlah memberi. Tuhan berkata, “Apa yang kau ingin orang
lain lakukan untukmu, lakukan itu dulu kepada orang lain.” (Matius 7:12) Hidup kita akan
bahagia jika kita menanam bahagia. Ingat selalu, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai.
zhòng guâ de guâ, zhòng dòu de dòu. Selamat menanam dan selamat menuai. (J.Th)
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1. JADWAL KEBAKTIAN MINGGU
Minggu 08 Mei 2022

Minggu 15 Mei 2022

Pkl. 09.00
Pkl 11.00
Pkl. 09.00
Pkl 11.00
Onsite,
Onsite
Onsite,
Onsite
Live Streaming
Online
Live Streaming
Online
PETUNJUK BEJANA
PETUNJUK MINYAK URAPAN
Thema
PEMBASUHAN
YANG KUDUS
Keluaran 30:17-21
Keluaran 30:22-33
Liturgos
Pnt. Agoes B. Poerwanto
Pnt. Elijanti Tjahja
Pengkhotbah
Pdt. Djeffry Hidajat
Pr. Yudi Jatmiko
MJP
Dkn. Djoko Goh
Dkn. Susanto Huang
KK
Dkn. Timotius Marvin
Dkn. Stefanus Setiadi
Usher/Kolektor Paulin S., Jason A., Purwanti, Usman
Christian W,
Yesaya, Tina S.,
Friska P.,
Nona Lusye,
Meriana, Sarine R.,
Madonna,
Benhard A.
Rendy W.
Schiller N,
Andra T.
Pemusik
Dhea Mariesta
Steven Pratama
Cantor
Debora Septyani
Daniel Martana
AV
William,
Joshua Purba,
Ridwan K,
Eko Pranoto.,
Stefanus Setiadi
Hendrik S.
Zefanya A.,
Edmund P.
William Chandra
Sebastian S.
Multimedia
Lina Hariana
Darwin Sadeli
VE
Audrey Florensia
Aditya Nurman
Bunga
Trisa Vikanaswari
Lydiawati Theo
Waktu

2. VISI DAN PILAR GPBB SINGAPURA.
 Visi : Menjadi komunitas murid Kristus yang berakar, bertumbuh dan berbuah
demi kemuliaan Allah Tritunggal (Kolose 2:6-7)
 Empat Pilar GPBB, yaitu HOME (Hospitality, Obedience, Maturity, Evangelism)
 Tiga media utama untuk mencapai HOME yaitu:
- Kebaktian Umum Minggu: Jemaat setia berbakti kepada Tuhan di GPBB setiap
Minggu baik melalui onsite, live streaming atau online.
- Mezbah Doa: Jemaat setia mengikuti Mezbah Doa sebulan sekali pada hari Jumat
kedua melalui zoom. (Gerakan 150 akun Zoom MD [G150ZMD])
- Kelompok Kecil Murid (K2M) dan Kelompok Kecil Nurture (K2N): Jemaat
GPBB bertekad menjadi murid Kristus yang berakar, bertumbuh dan menghasilkan
(multiplikasi) murid Kristus lainnya.
3. SELAMAT BERIBADAH ONSITE, LIVE STREAMING DAN ONLINE.
Kepada segenap jemaat GPBB, anggota, simpatisan atau tamu, MJ GPBB mengucapkan
selamat mengikuti ibadah minggu GPBB melalui onsite, live streaming atau online.
Semoga kita semua diberkati Tuhan dan mengalami pertumbuhan spiritualitas H.O.M.E.
Jika memerlukan pelayanan pastoral, silahkan menghubungi:
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Jabatan
Senior Pastor
Pastoral Staff

Nama
Mobile
Telepon
E-mail
97106295 65694365 (#105)
Pdt. Joseph Theo
joseph.theo@bbpc.org.sg
91150859 65694365 (#113)
Pr. Yudi Jatmiko
yudi@bbpc.org.sg
Pdt. Djeffry Hidajat 81425955 65694365 (#101)
djeffry@bbpc.org.sg
92379873 65694365 (#121)
Sekretariat
Indayani Young
indonesia@bbpc.org.sg
Jam Kantor Pengerja Selasa-Sabtu: 09:00-17.30. WFH
Kontak Pelayanan Gereja Presbyterian Orchard, 03 Orchard Rd S238825
96492304 63368829 (#124)
Pastoral Staff
Pdt. Petrus B.S.
psetyawan@orpc.org.sg
90058250 63368829(#124)
Pr. Anthon S
anthon@orpc.org.sg
63368829 (#110) sekretariatgpo@gporchard.org
Sekretariat
Ratna Lie
Jadwal Kebaktian Umum Minggu BBPC Jemaat berbahasa Inggris. Di East Sanctuary L2.
KU 1: 08.30am dan KU 2: 10:30am. For register and further information: www.bbpc.sg
Senior Minister Pastoral Staff
Pr. Razovelhu Vasa
razo@bbpc.org.sg
Pr. Timothy Ho
timothyho@bbpc.org.sg

JADWAL KANTOR PENGERJA
 Team A (Rabu dan Jumat): Ps. Djeffry, Pr. Yudi, Pr. Timothy Ho, Monica, Kok Seng.
 Team B (Selasa dan Kamis): Ps. J.Theo, Pr. Razo, Indayani dan Grace Koh.
4. REGRISTASI KEBAKTIAN UMUM GPBB ONSITE
Kebaktian Umum onsite di GPBB diadakan setiap hari Minggu jam 09:00 dan 11:00 SGT.
Syarat untuk mengikuti Kebaktian Umum Onsite GPBB:
1. Mendaftarkan diri melalui eventbrite. Pendaftaran melalui eventbrite masih diperlukan
untuk memastikan kapasitas ruang kebaktian cukup untuk jemaat yang datang. Apabila
Kebaktian Umum jam 09:00 sudah penuh, jemaat dapat mendaftar untuk Kebaktian
Umum jam 11:00. Demikian juga sebaliknya. Registrasi eventbrite dibuka 1 minggu
sebelumnya pada jam 08:00.
2. Jemaat harus dalam kondisi sehat, tidak bergejala batuk, pilek atau demam.
3. Ketika jemaat tiba di ruang kebaktian, jemaat bebas memilih untuk duduk di kursi mana
saja yang masih kosong (free seating)
Dengan sistem free seating, jemaat tidak perlu lagi book di nomor/posisi kursi tertentu.
Sistem free seating akan mulai diberlakukan pada hari Minggu, 08 Mei 2022.
Jemaat dapat menghubungi Dkn. Theo Fanuela (8753 8361) apabila ada pertanyaan lebih
lanjut.
5. CRECHE ROOM TELAH DIBUKA.
Creche Room telah dibuka bagi jemaat yang membawa anak-anak kecil. Karena
keterbatasan kapasitas, ruangan hanya dapat menampung delapan (8) household dan
hanya satu (1) orang tua yang diperbolehkan untuk menemani anaknya.
Registrasi dapat dilakukan dengan menggunakan promo code: kids
6. KEBAKTIAN SEKOLAH MINGGU
Mulai bulan Mei 2022, Kebaktian Sekolah Minggu - Kelas Hope, Joy, Peace, Love dan
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Kindness diadakan secara Onsite. Kelas Grace masih diadakan secara online.
Pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi guru kelas masing-masing.

MEZBAH DOA DAN PUASA MEI 2022

7.








Diadakan pada hari Jumat, 13 Mei 2022 Pkl. 20:00 SGT melalui Zoom.
Mengundang jemat untuk mempersiapkan hati dan bersama-sama mengikuti
G150ZMD
Thema
: INTEGRITAS.
Pengantar
: Pnt. Elijanti Kusnadi.
Dasar Alkitab : Roma 12:2
Pembicara
: Pdt. Titus Lukman (Yayasan Terang Nusa)
Kesaksian
: Bpk. Ichdar (ASB)
Pemimpin Doa : Pdt. Joseph Theo.

8. JADWAL DOA DAN PUASA MEI 2022
Puasa Jemaat dilakukan pada hari Jumat, 13 Mei 2022 dari jam 09:00-18:00.
Doa bersama dilakukan pada jam 09, 12, 15 dan 18.
Waktu
Pokok Doa Bersama
Jam 09:00
Periksalah kerohanian kita: Apakah kita merasa kerohanian kita sedang
baik-baik dan bertumbuh? Apakah kita merasa mampu mengatasi
godaan dan cobaan? Jika tidak mampu maka berdoalah agar kita
dikuatkan dan menang atas cobaan.
Jam 12:00
Periksalah relasi kita dengan keluarga: Apakah relasi suami-isteri kita
sedang baik-baik saja? Apakah relasi kita dengan orangtua kita sedang
baik-baik saja? Jika YA berdoalah untuk keluarga kita agar terus
harmonis. Jika TIDAK maka berdoalah untuk diri kita sendiri agar kita
berinisiatif untuk memulai perbaikan keluarga kita.
Jam 15:00
Berdoalah agar kita selalu rutin bersaat teduh setiap hari dalam doa dan
membaca Alkitab untuk memberi makanan sehat bagi rohani kita.
Jam 18:00
Berdoa agar 150 Akun Zoom MD tercapai dan spiritualitas HOME dapat
tercapai.
9. PANDUAN BERPUASA.
Berpuasa bisa menjadi sarana latihan rohani yang sangat baik, apalagi jika
dilakukan sambil berdoa dengan sepenuh hati. Beberapa prinsip dasar, petunjuk, dan
tips berikut ini tentang cara berpuasa dan berdoa yang efektif.
1. Berdoa dan Persiapan Sebelum Berpuasa.
1.1. Berdoalah agar mendapat tuntunan dalam memilih jenis puasa yang akan
dilakukan. Berpuasa secara tradisional dilakukan dengan berpuasa dari makanan,
tetapi Anda juga bisa berpuasa dari media atau dari berbagai kebiasaan:
 Berpuasa penuh atau berpuasa minum: Artinya Anda tidak makan makanan padat
dan tidak minum cairan apapun selain air putih.
 Berpuasa minum: Artinya Anda tidak makan makanan padat, tetapi Anda masih
boleh minum cairan apa saja yang Anda inginkan.
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Berpantang: Artinya Anda tidak makan makanan tertentu atau tidak makan apapun
selama waktu tertentu dalam sehari. Puasa berpantang sering menjadi pilihan di
masa-masa prapaskah. Selama masa Prapaska, Anda tidak makan sesuatu yang
paling Anda sukai.
• Berpantang media: Artinya Anda menghindari media sosial. Yang dimaksud media
bisa berupa media apapun, atau bisa saja media tertentu seperti televisi atau FB,
Twitter, tiktok dll.
• Berpantang Kebiasaan: Artinya Anda menghindari perilaku atau kebiasaan tertentu.
Anda harus meninggalkan kebiasaan berjudi, amarah, dendam, cepat tersinggung,
perkataan kasar dll.
1.2. Mintalah petunjuk untuk menentukan berapa lama harus berpuasa.
Anda bebas menentukan berapa lama Anda ingin berpuasa mulai dari satu hari
sampai beberapa minggu. Tentukanlah masa berpuasa yang cukup menantang dari
sisi kesehatan dan spiritual.
 Jika Anda belum pernah berpuasa, sebaiknya Anda mulai berpuasa tidak lebih dari
24 sampai 36 jam.
 Jangan berpuasa tidak minum air putih lebih dari tiga hari.
 Pertimbangkanlah untuk melakukan puasa penuh yang diperpanjang. Mulailah
dengan berpuasa satu kali makan selama beberapa hari. Setelah tubuh Anda
terbiasa, berpuasalah makan yang berikutnya juga, dan akhirnya, berpuasalah
makan sepanjang hari.
1.3. Berusahalah menemukan apa sebabnya Anda merasa terpanggil untuk
berpuasa. Dalam doa Anda, mintalah petunjuk dari Tuhan apa yang menjadi
tujuan Anda dalam berpuasa.
 Pembaharuan spiritual adalah alasan yang umum dalam berpuasa, tetapi Anda juga
bisa berpuasa jika Anda ingin memperoleh petunjuk, kesabaran, atau kesembuhan.
 Anda juga bisa berpuasa dengan alasan tertentu yang mencakup kebutuhan rohani
Anda secara pribadi. Misalnya, jika terjadi bencana alam, Anda bisa berpuasa dan
berdoa bagi mereka yang tertimpa bencana.
 Berpuasa juga bisa dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur.
1.4. Mintalah pengampunan. Pertobatan adalah aspek yang penting untuk keberhasilan
dalam berpuasa dan berdoa.
 Dengan arahan dari Tuhan, buatlah daftar dosa-dosa Anda. Buatlah agar daftar ini
selengkap mungkin.
 Akuilah dosa-dosa ini kepada Tuhan, mintalah dan terimalah pengampunan.
 Anda juga harus bersedia memaafkan mereka yang pernah berbuat salah kepada
Anda, dan Anda harus meminta maaf atas kesalahan Anda jika Anda pernah berbuat
salah kepada orang lain.
 Mintalah agar Tuhan memberikan tuntunan tentang cara membantu Anda
memperbaiki kesalahan Anda.
2. Berdoa Selama Berpuasa.
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2.1. Fokuskan diri Anda pada alasan mengapa Anda ingin berpuasa. Anda bisa
berdoa untuk keperluan apa saja selama berpuasa, tetapi dengan menentukan terlebih
dulu apa tujuan Anda berpuasa, Anda akan mempunyai titik fokus untuk
memusatkan semua doa-doa Anda.
 Terbukalah pada perubahan dari tujuan. Mungkin saja Anda merasa terpanggil
untuk berpuasa karena sebuah alasan, tetapi ternyata Tuhan ingin Anda
merenungkan tujuan yang lain.
2.2. Renungkanlah Kitab Suci. Anda bisa merenungkan lebih mendalam dan lebih
lama bagian kitab suci sesuai panduan saat teduh hari ketika berpuasa. Buatlah
catatan dari apa yang Anda baca, lalu berdoalah agar Anda mendapatkan
pemahaman yang lebih baik dari pelajaran Kitab Suci ini.
• Buatlah catatan dari apa yang Anda baca, lalu berdoalah agar Anda mendapatkan
pemahaman yang lebih baik dari pelajaran Kitab Suci ini.
• Anda juga bisa merenungkan buku-buku rohani yang Anda baca selama Anda
berpuasa.
2.3. Berdoalah doa-doa pribadi dan doa-doa dari kitab suci. Biasanya doa-doa Anda
adalah doa spontan, yaitu doa pribadi dengan kata-kata Anda sendiri. Jika Anda
kehabisan kata-kata, Anda bisa mengubahnya menjadi doa dari kitab suci sebagai
panduan bagi Anda dalam berkomunikasi dengan Tuhan.
 Anda bisa berdoa dengan membaca satu pasal dari Mazmur atau Amsal.
 Anda bisa juga berdoa dengan mengutip syair dari satu lagu rohani. Setelah berdoa
Anda bisa mendengarkan lagu tersebut.
2.4. Berdoalah bersama-sama dengan orang lain. Selain berdoa yang Anda lakukan
secara pribadi, yang sifatnya individual, Anda juga bisa berdoa bersama orang lain
selama Anda berpuasa. Berdoa dalam kelompok bisa menjadi sebuah petisi
bersama kepada Tuhan, sehingga doa bersama bisa menjadi sarana bantuan yang
sangat ampuh.
 Anda bisa berdoa dengan bersuara atau hening. Jika Anda berdoa dengan bersuara,
bagaimanapun juga, jangan pernah Anda banding-bandingkan doa Anda dengan
doa orang-orang di sekeliling Anda.
 Teman-teman berdoa yang baik selama berpuasa biasanya orang-orang yang sudah
tahu bahwa Anda sedang berpuasa dan mereka yang sedang berpuasa bersama
Anda.
2.5. Carilah tempat yang tenang. Anda bisa berdoa kapan saja sepanjang hari, tidak
peduli apakah Anda sedang berada di mana atau apa yang sedang terjadi di
sekeliling Anda. Selama Anda berdoa secara khusuk seperti pada saat berpuasa,
berusahalah agar Anda bisa menemukan saat-saat hening dimana Anda bisa
mempunyai waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Tuhan.
 Anda bisa memilih tempat yang tenang di dalam ruangan. Setiap sudut yang tenang
di rumah atau di kantor Anda juga cocok sebagai tempat untuk berdoa. Anda
bahkan bisa berdoa pada saat sedang sendirian di dalam mobil Anda.
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Sebagai alternatif, Anda juga bisa berdoa di luar ruangan. Tempat yang tenang di
dalam taman bisa memberikan Anda kesempatan untuk menghabiskan waktu
bersama Tuhan dalam doa sambil mengagumi ciptaan Tuhan.

10. SELAMAT HARI IBU
Hari ini kita memperingati “Happy Mother’s Day”. Kita bersyukur dan berterima-kasih
kepada Ibu yang telah membesarkan dan merawat kita tanpa mengenal lelah dan pamrih.
Di momen yang spesial ini, segenap Majelis GPBB mengucapkan selamat Hari Ibu untuk
semua ibu di GPBB. Peringatan hari ibu akan dilaksanakan pada Parents Day, Minggu,
24 Juli 2022.
11. BERITA KELAHIRAN
Telah lahir Lysal Elliott Lovriella Sianipar, bayi puteri anak pertama dari Ricky
Sianipar dan Stella Paulin, pada hari Kamis, 05 Mei 2022 di RS Mt Alvernia. MJ dan
jemaat GPBB turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran ini.
12. BLOOD DONATION
Bekerja sama dengan Palang Merah Singapura (Singapore Red Cross) GPBB kembali
mengadakan aksi donor darah pada hari Sabtu, 28 Mei 2022 Pkl. 10:00-16:00. Mari kita
peduli kepada sesama dan memberikan aksi donor darah kita. Silahkan datang ke GPBB
MPH A-B.
13. E-Voucher HOTEL TURI BEACH RESORT, BATAM
Retreat GPBB tahun 2020 batal diselenggarakan karena pandemi Covid-19. Puji Tuhan
karena pihak hotel Turi Beach Resort (Nongsa Sensation Batam) bersedia memberikan
kompensasi berupa E-VOUCHER untuk uang muka yang sudah kita berikan. Untuk
mendapatkan kembali biaya yang sudah dikeluarkan, GPBB menawarkan voucher ini
kepada jemaat dengan harga minimal $110 (harga asli $158).
Detail E-Voucher TURI BEACH RESORT (2D1N):
 1 kamar untuk 2 orang dewasa, termasuk makan pagi dan makan malam.
 Berlaku untuk weekday dan weekend sampai 20 Desember 2022.
 Pembayaran: Via e-Giving/paynow GPBB, Reference: IND BTM.
 Screenshot pembayaran dikirim ke Dkn. Fredy (WA: 9388 9317).
 No refund
Untuk informasi lebih detail dapat menghubungi Dkn. Fredy (9388 9317).
14. SENSUS JEMAAT GPBB
Bagi jemaat yang belum mengisi sensus jemaat GPBB dimohon untuk mengisi Sensus
Jemaat GPBB dalam rangka Revitalisasi Database GPBB. Form Sensus dapat diakes di
https://tinyurl.com/f488v7hj
PERHATIAN!
 Untuk jemaat (anggota dan non anggota) berusia ≥ 13 tahun dapat mengisi form
sensus secara individual.
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 Untuk jemaat berusia < 13 tahun dapat diisi oleh orang tua atau guardian.
Mari bersama kita dukung program sensus jemaat ini.
15. 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. 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 publik.
16. 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.
17. KOMISI DAN SIE
1. KOMISI ANAK (Ketua: Ariyanto Budidarmo (hp: 97467085)
Hari Minggu, 08 Mei 2022, Kebaktian Anak kelas Hope, Joy, Peace, Love dan
Kindness) diadakan secara Onsite. Kelas Grace diadakan secara Online.
2. KOMISI REMAJA (Ketua: Josephine Cahyadi (hp: 83483284)
08 Mei 2022 My Lord and My God!
GI. Victor Wibowo
(FESIM)

15 Mei 2022

I Love You, Jesus!

Pr. Razovelhu Vasa
(GPBB Jemaat Inggris)

3. KOMISI PEMUDA (Ketua: Michael Putra Darmawan (hp: 82602706)
 Podcast, Setiap Selasa, pkl. 20:00.
4. KOMISI WANITA (Ketua: Megawati Widjaja (hp: 96587478)
13 Mei 2022
Happy Retirement
Marjam Budhisetiawan
20 Mei 2022

True Freedom

Pdt Budianto Lim

5. KOMISI KELUARGA (Ketua: Empy Effendi, hp: 96353545)
Pembinaan Bahan K2 (Bahan 14: Pendoa Syafaat Bagi Bangsa – Keluaran 33: 1-23) akan
diadakan pada hari Minggu, 22 Mei 2022, jam 14:00-15:30 (Zoom ID: 834 9814 5396)
6. TIM MARIA MARTA (Koord: Milka Handoyo, hp: 94799723)
7. TIM PELAUT (ZOOM) (Koord: Jemmy Patras (hp: 90579872)
 K2 Pelaut melalui Zoom diadakan setiap hari Minggu, jam 18:00 SGT
 Rumah Doa Pelaut (RDP) melalui Zoom setiap hari Minggu ke 4. Jam 18:00 SGT
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18. POKOK DOA SYAFAAT GPBB:
1) GPBB
 Mahasiswa: Berdoa untuk study, kerohanian, pergaulan dan masa depan.
 Pelaut dan MM: Berdoa untuk para Pelaut yang sedang mencari pekerjaan, untuk
kerohanian para pelaut dan MM.
 Jemaat yang sakit: anak Valencia, anak Kimberly, Ibu Ajati Wigono, anak Cheris,
Afa (adik dari Ami), Ibu Netty Pandjaitan (Ibunda Olivia Tampubolon), Bpk.
Hendro Prawoto (ayah Pnt. Agoes B.P)
 Jemaat Pemulihan dari sakit: Ibu Tetty Lydiawati, Ibu Henny Widjaja, Oma
Narie Budhisetiawan (Ibunda ibu Marjam dan Bp. Rudy Gunawan), Opa Untung
Kusnadi (Ayah Yuanto Kusnadi), Bp. Yohanes dan ibu Ruth Tjahja (Ayah-Ibu
Pnt. Ellijanti),
 Jemaat yang terdampak Covid-19: Berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan.
 Kehamilan: Anna Hamin, Mercia Wijaya, Vina Widjaja
 Rencana pembangunan Sanctuary ke 3
 Pergumulan jemaat dengan pekerjaan, dan perlindungan dari infeksi Covid-19,
jemaat yang kehilangan pekerjaan, dll.
 Visi GPBB, Misi H.O.M.E dan Pelaksanaan 3 media utama mencapai H.O.M.E :
Kebaktian Umum, Mezbah Doa (G150ZMD) dan Kelompok Kecil (K2)
Pemuridan.
 Jemaat kembali ibadah onsite di GPBB
2) Indonesia: DOA UNTUK NEGERI
 Berdoa untuk pemulihan Indonesia dari pandemik C-19. Berdoa agar perjalanan
mudik Lebaran agar tidak mengakibatkan lonjakan kasus C-19.
 Berdoa untuk pemulihan ekonomi dan kesatuan bangsa dalam NKRI.
 Berdoa agar pemerintah, TNI dan Polri diberi kemampuan mengatasi berbagai
gangguan keamanan di Indonesia khususnya di Poso dan Papua dan dari
radikalisme dan intoleransi.
 Berdoa untuk pelayanan digital gereja-gereja di Indonesia agar bentuk pelayanan
baru ini dapat membuat gereja-gereja tetap maksimal melayani jemaat-jemaatnya.
3) Singapura dan dunia:
 Singapura:
- Berdoa untuk pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial setelah peraturan baru
menuju endemik diberlakukan. dll.
- Berdoa untuk keamanan dalam negeri; kesehatan mental masyarakat Singapura
khususnya generasi muda. toleransi antar umat beragama dan masyarakat tanpa
rasisme.
 Dunia: Berdoa untuk ekonomi dunia, gejolak politik di Myanmar, Israel-Palestina,
perang Rusia-Ukraina, krisis di Srilanka, dan keamanan dunia, persiapan
pertemuan G20 November 2022 di Bali.
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19. JUMLAH PERSEMBAHAN
Mulai dari tgl 26/04/2022 s/d 02/05/2022
E-Giving (persembahan)
E-Giving (Persepuluhan)
Total

Kehadiran

$
$
$
Total Persembahan Umum April 2022 $
Total Persembahan Persepuluhan April 2022 $
Total Seluruh Persembahan April 2022 $

Persembahan
7,765.00
63,690.00
71,455.00
32,345.85
63,146.95
95,492.80

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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