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I B R A N I  6 : 9

" Pengharapan itu
adalah sauh yang

kuat dan aman bagi
jiwa kita, yang telah

dilabuhkan sampai
ke belakang tabir "



Kekecewaan

Yohanes  21:  3 “Kata  Simon  Petrus  kepada  mereka :  "Aku  pergi  menangkap  ikan . "
Kata  mereka  kepadanya :  "Kami  pergi  juga  dengan  engkau . "  Mereka  berangkat
lalu  naik  ke  perahu ,  tetapi  malam  i tu  mereka  t idak  menangkap  apa-apa” .
Setelah  Yesus  mati  dikisahkan  bahwa  para  murid  kembali  lagi  kepada  profesi
mereka  semula  yaitu  sebagai  nelayan ,  ternyata  kematian  Yesus  memerikan
goncangan  bagi  kehidupan  para  murid-murid  sehingga  mereka  mengambil
keputusan  untuk  kembali  lagi  ke  kehidupan  mereka  yang  lama  yaitu  sebagai
nelayan .   Ketika  kita  membaca  kisah  ini  ada  hal  yang  sangat  memprihatinkan
dimana  para  murid  t idak  dapat  mengenali  kehadiran  Yesus ,  bagaimana  mungkin
hal  ini  dapat  terjadi  padahal  mereka  selama  beberapa  tahun  bergaul  dan
berjalan  bersama-sama  Yesus  bahkan  mereka  melihat  bagaimana  mujizat  demi
mujizat  Yesus  buat .  Yohanes  21:  4 “Ketika  hari  mulai  siang ,  Yesus  berdiri  di
pantai;  akan  tetapi  murid-murid  i tu  t idak  tahu ,  bahwa  i tu  adalah  Yesus .”
Menjadi  pertanyaan  mengapa  hal  ini  bisa  terjadi  kepada  para  murid-murid?
 
1.        Para  murid  menjadi  orang  yang  kecewa  kepada  Yesus .  Kematian  Yesus
membuat  mereka  kecewa  sehingga  mereka  menjadi  kehilangan  suatu  pribadi
yang  selama  ini  menjadi  pegangan  mereka .  Ciri  orang  yang  kecewa  adalah
kehilangan  keyakinan  ,  menimbulkan  penolakan  dan  cenderung  melihat  ke  masa
lalu .  Hal  ini  terjadi  juga  terhadap  bangsa  Israel  dimana  ketika  mereka  sudah
dibawa  keluar  dari  tanah  mesir  dan  dibawa  ke  tanah  perjanjian  ditengah
perjalanan  mereka  mulai  bersungut-sungut  dan  menjadi  kecewa  sehingga
mereka  berpikir  bahwa  di  tanah  mesir  kehidupan  mereka  lebih  baik .  Kekecewaan
seringkali  terjadi  bagi  kita  orang  percaya ,  ketika  doa  yang  kita  naikkan  t idak
dijawab  Tuhan  maka  mulai  t imbul  rasa  kecewa  dengan  Tuhan  dan  ketika
kekecewaan  i tu  t idak  dapat  kita  atasi  maka  mulailah  kita  mempersalahkan  Tuhan
dan  pada  akhirnya  kita  mulai  kembali  lagi  kepada  kehidupan  kita  yang  lama .
Kunci  untuk  menghilangkan  kekecewaan  adalah  BERSYUKUR ,  dengan  bersyukur
kita  akan  mengerti  semua  yang  terjadi  adalah  rencana  Tuhan .
 
2.        Para  murid  merasa  sudah  t idak  ada  lagi  pengharapan .  Lukas  24:  21
“Padahal  kami  dahulu  mengharapkan ,  bahwa  Dialah  yang  datang  untuk
membebaskan  bangsa  Israel .  Tetapi  sementara  i tu  telah  lewat  t iga  hari ,  sejak
semuanya  i tu  terjadi .”   Orang  yang  kehilangan  pengharapan  t idak  akan  pernah
melihat  masa  depan  yang  lebih  baik .
 
Menjadi   peringatan  kepada  kita  saat  ini  bahwa  jangan  pernah  menjadi  kecewa
dan  hilang  pengharapan  didalam  Yesus  karena  orang  yang  kecewa  dan
kehilangan  pengharapan  t idak  akan  pernah  menyadari  kehadiran  Yesus  dalam
hidupnya  bahkan  akan  kehilangan  pengenalan  kepada  pribadi  Yesus ,  ketika  ini
yang  terjadi  maka  sangat  berbahaya  kepada  iman  dan  pengiringan  kita  kepada
Yesus .  Ibrani  6:19 “Pengharapan  i tu  adalah  sauh  yang  kuat  dan  aman  bagi  j iwa
kita ,  yang  telah  dilabuhkan  sampai  ke  belakang  tabir ,”

Ringkasan Khotbah Minggu,  28 April 2019

Yohanes 21:1-14

Bpk. Pdt. Alan Y. Parrangan, Gembala Sidang



Jangan Mudah Terkejut

Dalam  f i losofi  Jawa ,  isti lah  "aja  kagetan"  ( jangan  mudah  terkejut) adalah
suatu  ajaran  yang  mendidik  kita  untuk  t idak  latah ,  t idak  berandai-andai ,
t idak  gampang  menuduh  orang  lain ,  t idak  gampang  mengutuk ,  dan  t idak
takabur .
 
Satu  bulan  l ima  belas  hari ,  setelah  keluar  dari  Mesir ,  bangsa  Israel  mulai
bersungut-sungut  kepada  Musa  dan  Harun  (2).  Mereka  merasa  lebih  baik
tetap  berada  dalam  penindasan  di  Mesir  karena  kebutuhan  makanan
tercukupi .  Sedangkan  di  bawah  kepemimpinan  Musa  dan  Harun ,  mereka
dibawa  ke  padang  gurun  yang  gersang  seolah  untuk  membunuh  mereka  (3).
 
Sebagai  pemimpin ,  Musa  mendidik  bangsa  Israel  agar  mengerti  bahwa
sesungguhnya  Tuhanlah  yang  telah  membawa  mereka  keluar  dari  Mesir .  Jika
mereka  bersungut-sungut ,  maka  mereka  bersungut-sungut  kepada  Tuhan .
Tuhan  mendengar  sungut-sunggut  mereka  dan  Ia  akan  mencukupi  kebutuhan
makanan  bagi  umat-Nya  dan  mendidik  mereka  hidup  menurut  hukum-Nya
(4-18).  Meski  didikan-Nya  terkadang  diabaikan ,  namun  Musa  tetap  mendidik
bangsa  Israel  untuk  taat  pada  ketetapan  dan  hukum  Tuhan  (15-30).  Supaya
bangsa  Israel  t idak  takabur  dan  selalu  mengingat  kebaikan  dan  pemeliharaan
Tuhan .  Karena  i tu ,  disimpanlah  manna ,  yang  menjadi  makanan  bangsa  Israel
empat  puluh  tahun  lamanya  di  padang  gurun ,  menjadi  pengingat  turun-
temurun  (32-35).
 
Itulah  bangsa  Israel .  Mereka  mudah  terkejut  atas  apa  yang  dihadapi  sebagai
konsekuensi  bangsa  merdeka .  Namun ,  Allah  menuntun  mereka  menyadari
bahwa  anugerah  keselamatan  dengan  cara  mencukupkan  kebutuhan  jasmani
mereka .  Begitu  pun  dengan  kita  yang  telah  menerima  anugerah  keselamatan
dalam  Kristus .
 
Jangan  mudah  terkejut  dengan  tantangan  zaman  yang  kita  hadapi  sebagai
pengikut  Kristus ,  lalu  merasa  lebih  baik  bila  t idak  menjadi  pengikut  Kristus .
Terimalah  dengan  syukur  keselamatan  Allah  sebagai  anugerah  terbaik ,
apalagi  Ia  menambahkan  berkat  kecukupan  kebutuhan  hidup .
 
Doa :  Tuhan ,  kami  mensyukuri  keselamatan  yang  Kau  anugerahkan .

Senin,  06 May 2019

Keluaran 16:1-36



Panik = Kurang Beriman

Ada  peribahasa  yang  berbunyi  seperti  ini :  "Panas  setahun  dihabiskan  hujan
sehari . "  Artinya ,  segala  kebaikan  selama  setahun  dihapuskan  oleh  keburukan
selama  sehari .  Dengan  kata  lain ,  manusia  gampang  melupakan  kebaikan  yang
telah  diterima  dan  lebih  suka  mengingat  hal-hal  buruk  yang  menimpanya .
 
Begitulah  bangsa  Israel .  Dalam  perjalanan  menuju  Tanah  Perjanjian ,  mereka
berpindah-pindah  hingga  sampai  di  Rafidim .  Di  situ  t idak  ada  air  untuk
diminum ,  lalu  mereka  mulai  panik .  Mereka  t idak  menyadari  bahwa
dipersinggahan  sebelumnya  Allah  selalu  menyediakan  air .  Mereka  t idak
meyakini  bahwa  Allah  juga  akan  menyediakan  air  bagi  mereka  di  Rafidim .
Pemeliharaan  dan  kebaikan  Allah  sepanjang  perjalanan  mereka ,  dari  Mesir
sampai  Rafidim ,  seolah-olah  terhapus  begitu  saja  oleh  masalah  ketiadaan
air .  Mereka  t idak  menyadari  bahwa  i tulah  ujian  iman  dari  Allah .  Mereka  ragu
apakah  Tuhan  ada  ditengah-tengah  mereka?
 
Musa  terpancing  dengan  aksi  bangsa  i tu ,  lalu  dengan  berteriak-teriak
bertanya  kepada  Tuhan .  Sebab  ia  khawatir  kalau  bangsa  i tu  akan
mencelakainya .  Tuhan  pun  masih  berkenan  memakai  Musa  melakukan
mukjizat  yang  memukau  bangsa  Israel .  Musa  berjalan  di  depan  bangsa  Israel
dengan  beberapa  tua-tua  dengan  membawa  tongkat  menuju  gunung  Horeb ,
lalu  memukul  gunung  batu  di  mana  Tuhan  berdiri ,  dan  keluarlah  air  sehingga
bangsa  Israel  dapat  meminumnya  (5-6).
 
Barangkali  kehidupan  iman  kita  pun  seperti  Israel .  Kita  t idak  menggunakan
setiap  momen  untuk  membangun  kesadaran  akan  pemeliharaan  Tuhan  atas
hidup  kita .  Tidak  heran  apabila  dalam  masa  sulit  kita  t idak  mampu  mengingat
satu  pun  kebaikan  Tuhan .  Bahkan  kita  suka  meragukan  ketidakmampuan
kuasa-Nya  dalam  mengatasi  persoalan  kita .  Hal  i tu  membuat  kita  menjadi
panik  dan  kehilangan  fokus .  Karena  i tu ,  belajarlah  menyadari  kehadiran  dan
pemeliharaan  Allah  dalam  hidup  kita ,  sambil  tetap  yakin  bahwa  Tuhan  hadir
dalam  setiap  permasalahan  kita .  Karena  i tu ,  jangan  panik !
 
Doa :  Tuhan ,  tolonglah  kami  yang  kurang  beriman .

Selasa, 07 May 2019

Keluaran 17:1-7



Di Balik Kemenangan Kita

Kesuksesan  sebuah  bangsa  meraih  prestasi  bukan  hanya  ditentukan  oleh
sumber  daya  manusia  yang  baik ,  pemilihan  strategi  yang  tepat ,  dan
perencanaan  yang  matang .  Di  balik  semua  kesuksesan  i tu  ada  campur  tangan
Tuhan .
 
Ketika  bangsa  Amalek  menyerang  orang-orang  Israel  yang  tengah  berada  di
Rafidim ,  Musa  segera  memberikan  perintah  kepada  Yosua  untuk  menyiapkan
pasukan  yang  baik  untuk  berperang  melawan  bangsa  Amalek .  Tentu  saja
strategi  perang  juga  dipercayakan  kepada  Yosua .  Selain  i tu ,  Musa
memberikan  dukungan  moral  kepada  Yosua  bahwa  ia  akan  berdiri  di  puncak
bukit  sambil  memegang  tongkat  Allah  sebagai  simbol  kuasa  dan
perlindungan  Allah .  Begitulah  keduanya  menjalankan  peran  dan  fungsinya
masing-masing  (8-10).
 
Strategi  dan  kekuatan  militer  yang  dilakukan  Yosua  beserta  pasukan  Israel
ditopang  oleh  kuasa  Allah  melalui  Musa ,  dibantu  Harun  dan  Hur ,  dengan
mengangkat  tongkat  Allah  sebagai  tanda  permohonan  agar  Allah  menyatakan
kuasa  dan  perlindungan-Nya  sehingga  peperangan  tersebut  dapat
dimenangkan  oleh  bangsa  Israel  (11-13).  Begitulah  pengakuan  yang  harus
diingatkan  kepada  bangsa  Israel  turun-temurun  bahwa  Tuhanlah  yang
berperang  melawan  musuh .  Tuhanlah  yang  memberikan  panji  kemenangan
bagi  umat  pil ihan-Nya  (14-16).
 
Dalam  peperangan  rohani ,  Tuhan  menghendaki  umat-Nya  menyiapkan  diri
agar  menjadi  pribadi  yang  cerdas  dalam  menentukan  strategi  dan  memiliki
ketahanan  mental  menghadapi  musuh  rohani  kita ,  yaitu  keinginan  daging ,
mata ,  dan  keangkuhan  hidup .  Namun ,  Allah  juga  menghendaki  agar  kita
memiliki  kehidupan  rohani  yang  baik .  Misalnya ,  kerendahan  hati ,  penguasaan
diri ,  kebergantungan  kepada  Allah ,  kemurahan  hati ,  menghormati  Allah ,  dan
lainnya .  Sebab ,  Allah  adalah  Sumber  kehidupan ,  kekuatan ,  perlindungan ,  dan
penghiburan  kita .  Kita  patut  bersyukur  karena  Tuhanlah  yang  ada  di  balik
kemenangan  kita .
 
Doa :  Tuhan ,  kami  bersyukur  atas  setiap  kemenangan  yang  Engkau
anugerahkan  dalam  peperangan  rohani  kami .

Rabu, 08 May 2019

Keluaran 17:8-16



Jangan Mentang-mentang

Manusia  berdosa  selalu  memiliki  kecenderungan  untuk  menyombongkan
dirinya .  Tak  sedikit  orang  yang  merasa  dirinya  berkuasa  lalu  t imbul  ambisi
untuk  memperkaya  diri  atau  memperbudak  orang  lain .  Ada  orang  yang
merasa  hebat  lalu  meremehkan  dan  merendahkan  orang  lain .
 
Tidak  demikian  dengan  Musa .  Sebagai  seorang  pemimpin  besar ,  ia  telah
belajar  menjadi  rendah  hati ,  penuh  kesabaran ,  dan  mampu  mengendalikan
diri .
 
Ketika  mendengar  kabar  bahwa  Allah  telah  membawa  bangsa  Israel  keluar
dari  Mesir ,  Yitro  mertuanya  bermaksud  mengunjungi  Musa  dengan  membawa
Zipora  istrinya  dan  kedua  anaknya  Gersom  dan  Eliezer .  Tatkala  menerima
pesan  akan  kehadiran  mertua  beserta  istri  dan  kedua  anaknya ,  Musa
langsung  keluar  dari  perkemahan  dan  menyongsong  mereka .  Bahkan  ia  sujud
dan  mencium  mertuanya .
 
Selanjutnya  kisah  pertolongan  dan  kebaikan  Tuhan  atas  bangsa  Israel
bukanlah  hasil  kerja  keras  Musa  dalam  memimpin  umat  Allah  (1-8).  Di  balik
kesuksesan  Musa ,  Allahlah  yang  memegang  peranan  penting .  Karena  i tu ,
Yitro  bersukacita  atas  kebaikan  dan  pertolongan  Tuhan  yang  telah
menyelamatkan  Israel .  Ia  mengakui  kebesaran  Tuhan ,  memuji  Tuhan ,  dan
mempersembahkan  kurban  bakaran  bagi  Tuhan  (9-12).  Rasa  syukur  Yitro
juga  dirayakan  Harun  beserta  semua  tua-tua  Israel  yang  ikut  makan  bersama
di  hadapan  Allah  (12).
 
Begitu  pula  dengan  kita .  Allah  menghendaki  agar  kita  t idak  bersikap  t inggi
hati ,  melainkan  belajar  rendah  hati  dan  mampu  mengendalikan  diri .  Sebab
kedudukan  kita  sebagai  umat  pil ihan  dapat  membuat  kita  merasa  istimewa
dan  menjadi  sombong  rohani ,  lalu  meremehkan  dan  merendahkan  orang  lain .
Kita  bukan  hanya  perlu  mengakui  kelemahan  sendiri ,  tetapi  juga  mensyukuri
keselamatan  dan  pemeliharaan  Tuhan  atas  kehidupan  kita ,  baik  i tu
kemalangan  maupun  kesuksesan .
 
Doa :  Tuhan ,  mampukan  kami  untuk  tetap  rendah  hati  dan  bersyukur  atas
anugerah-Mu .

Kamis, 09 May 2019

Keluaran 18:1-12



Berbagi Kepemimpinan

Sudah  sewajarnya  apabila  dalam  suatu  kehidupan  bersama  dibutuhkan
seorang  pemimpin .  Dalam  kehidupan  bersama  yang  religius ,  kepemimpinan
perlu  dipahami  dalam  dua  sisi ,  yaitu  sisi  i lahi  dan  sisi  manusiawi .  Sisi  i lahi
menyadari  bahwa  kehidupan  bersama  i tu  dituntun  oleh  Allah ,  sedangkan  sisi
manusiawi  menyadari  bahwa  manusia  dipakai  Allah  sebagai  alat-Nya  untuk
mewujudkan  kehendak-Nya  di  dunia .
 
Musa  sebagai  pemimpin  memahami  sesungguhnya  bahwa  bangsa  Israel
dipimpin  langsung  oleh  Allah ,  sedangkan  dirinya  hanya  perantara  antara
Allah  dan  umat-Nya .  Karena  i tu ,  ia  menerima  umat  Allah  datang  kepadanya
dan  meminta  petunjuk  Allah  serta  mengadil i  ketika  ada  perkara  di  antara
mereka .
 
Meskipun  Musa  melakukan  semua  i tu  atas  dasar  kesadaran  akan  konsep
kepemimpinan  yang  seperti  i tu ,  namun  Yitro  melihat  bahwa  ada  keterbatasan
dalam  diri  Musa .  Karena  i tu ,  ia  memberikan  nasihat  agar  Musa  berbagi
kepemimpinan  dengan  orang-orang  di  antara  bangsanya  yang  cakap  dan
takut  akan  Allah ,  orang  yang  dapat  dipercaya ,  dan  yang  benci  kepada
pengejaran  suap .  Nasihat  Yitro  bukan  untuk  kebaikan  Musa ,  tetapi  juga  untuk
kebaikan  bangsanya  dan  hal  tersebut  dikenan  Allah  (21).  Musa  pun  mengikuti
nasihat  mertuanya  dengan  berbagi  kepemimpinan  dan  kewenangan  sehingga
segala  sesuatu  dapat  berjalan  lebih  baik  dan  efektif .
 
Pada  umumnya ,  saat  seseorang  dipil ih  menjadi  pemimpin  dan  diberi
kemampuan  untuk  memimpin ,  terkadang  mereka  lupa  diri .  Kita  perlu
menyadari  bahwa  kita  adalah  manusia  terbatas  dan  t idak  semua  hal  dapat
kita  lakukan  sendirian  tanpa  bantuan  orang  lain .
 
Di  sisi  lain ,  kita  perlu  tahu  bahwa  Allah  juga  menganugerahkan  potensi
kepemimpinan  dalam  diri  orang  lain .  Oleh  karena  i tu  perlu  kerendahan  hati
untuk  berbagi  kepemimpinan .
 
Dalam  hal  ini ,  ada  t iga  kriteria  utama  yang  t idak  bisa  ditawar ,  yaitu  orang
yang  takut  akan  Allah ,  dapat  dipercaya ,  dan  yang  benci  suap .
 
Doa :  Tuhan ,  mampukan  kami  berbagi  kepemimpinan  dalam  kehidupan
bersama .

Jumat, 10 May 2019

Keluaran 18:13-27



Menyambut Tuhan

Dalam  menyambut  kehadiran  orang  yang  dihormati ,  kita  perlu
mempersiapkan  diri  sebaik-baiknya ,  t idak  sebatas  penampilan  semata ,
tetapi  mental  dan  rohani .  Kita  juga  perlu  memahami  aturan  yang  berlaku ,  bila
tamu  yang  akan  hadir  adalah  seorang  pejabat  negara .  Bagaimana  j ika  kita
menyambut  kehadiran  Allah  yang  mahakudus?
 
Ketika  bangsa  Israel  berkemah  di  gurun  Sinai ,  maka  Tuhan  menyatakan
kehendak-Nya  untuk  menjadikan  Israel  menjadi  harta  kesayangan-Nya .  Hal
itu  dimungkinkan  terjadi  apabila  bangsa  Israel  sepenuh  hati  mendengarkan
firman  Allah  dan  berpegang  pada  perjanjian-Nya .  Musa  menyampaikan
kehendak  Tuhan  tersebut  kepada  bangsa  Israel .  Bangsa  tersebut
menyampaikan  kesanggupannya  untuk  melakukan  segala  yang  difirmankan
Tuhan  kepada  mereka  (2-9).
 
Tuhan  sungguh-sungguh  berkenan  hadir  di  atas  Gunung  Sinai  dan  Musa  pun
mengajak  bangsa  Israel  menjumpai  Allah  dengan  berdiri  di  kaki  Gunung
tersebut .  Bahkan  Musa  diperkenankan  bertemu  Allah  di  atas  Gunung  Sinai
serta  menerima  f irman  yang  harus  ditaati  bangsa  Israel  (16-24).
 
Untuk  menyambut  kehadiran  Tuhan  ini lah  bangsa  Israel  harus  menguduskan
diri .  Ritual  penyucian  ini  meliputi  mencuci  pakaian  dan  membersihkan  tubuh
untuk  menghilangkan  bekas  kontak  dengan  sesuatu  yang  membuat  najis
secara  ritual .  Mereka  t idak  boleh  melakukan  persetubuhan  karena  mereka
akan  menjadi  najis  selama  sehari .  Mereka  t idak  boleh  mendaki  atau
menyentuh  kaki  gunung  i tu .  Sebab ,  kekudusan  Allah  t idak  berkompromi
dengan  dosa  dan  kenajisan  manusia .  Siapa  pun  yang  bersentuhan  dengan
kesucian  Allah  pasti  mati  (10-15).
 
Sebagai  orang  percaya ,  kita  dituntut  hidup  kudus .  Karena  i tu ,  kita  perlu
menata  hidup  dalam  terang  dan  ketaatan  kepada  f irman  Allah  sebagai
konsekuensi  anugerah  Allah  yang  telah  diberikan  kepada  kita .
 
Doa :  Tuhan ,  mampukan  kami  menjaga  kekudusan  hidup  sebagai  wujud
ketaatan  kami  kepada-Mu .

Sabtu, 11 May 2019

Keluaran 19:1-25
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4. Bapak Evrigon Tambunan

 

Lt. 2 (Sekaligus Kolektan)

1. Ibu Marlina Tampubolon

2. Ibu Adriani Rerung

3. Ibu Suraida

4. Ibu Riana

 

Ibu Susan

Bpk. Deni Sutanto 

MALAM

Ibu Agustina Altje Mokosolang

Glory - Tim Lena

Sangkakala

Sion

Sdr. Michael

Sdr. Adrian

Sdr. Ryan

 

Lt. 1

1. Bapak Bernat Simanjuntak

2. Ibu Dian M. Karina

3. Bapak Deni Sutanto

4. Ibu Esther Sumolang

 

Lt. 2 (Sekaligus Kolektan)

1. Ibu Dian M. Karina

2. Ibu Esther Sumolang

3. Ibu Wanti

4. Ibu Ester Hutasoit

 

Bpk. Irwan Batubara

Bpk. Timotius Jemmy 

12

2019
May



Jadwal
kegiatan
Ibadah

06-12

2019
May

Senin-Sabtu

06-12 May 2019

 

Senin, 06.05.19

 

Selasa, 07.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 08.05.19

 

Kamis, 09.05.19

Jumat, 10.05.19

Sabtu, 11.05.19

 

Minggu

12.05.19

05:00

11:00

 

19:00

 

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00

 

19:00

18:00

16:00

 

08:00

08:00

11:00

13:30

14:00

19:00

Doa Pagi 

Doa Pembangunan

 

Pelatihan Pemuji

 

Ibadah Komsel

Daniel 1

Daniel 2

Joshua 1

Joshua 2

Puri Legenda

Mediterania

Botania

Punggur

Lotus 

 

Ibadah PELPRIP

 

Ibadah PELKAM

Ibadah PELWAP

Doa Puasa Pelayan

 

Ibadah Raya I

Sekolah Minggu 

Tamborine/ Banner

Ibadah PELRAP

Sekolah Minggu Cabang

Ibadah Raya II

Gereja

Lahan Bethesda Center

 

Gereja

 

 

Lahan Bethesda Center

Sdr. Octafianus, Legenda Malaka Blok G6/ No. 9

Bpk.Rinaldi, Kav. Bukit Pelita Indah Block C, Punggur

Sdri. Nisi, Legenda Malaka Blok i4/ No. 03

Lahan Bethesda Center

Bpk. Jeky F. Wanga, Legenda Bali, Blok A9/ No.04 

Bpk. Rusman Tindaon, Kharisma Blok F/ No 10

Bpk. Joko, Kav. Sagulung Lama

Bpk. Pelita Ketaren, Lotus Garden Blok AA/ No. 12

 

Gereja

 

Gereja

Gereja

Gereja

 

Gereja

Gereja

Gereja

Gereja

Cabang-cabang

Gereja



HAPPY BIRTHDAY
0 6 - 1 2  M A Y  2 0 1 9

6-May
7-May
7-May
7-May
8-May
8-May
8-May

10-May
10-May
10-May
10-May
11-May
11-May
11-May
11-May
12-May
12-May

Christine Low
Uba Anak Chendan
Holong P. Simanjuntak
Sonya Rezeki Putri Sihaloho
Pelita Ketaren
Marudut Simanjuntak
Daniel P. Tamba
Marthen Sabua
Herwin Pandapotan Sitorus
Rudy Henryar
Michael Evan Christian Sutanto
Henok Marimbunna
Ruth Angeliq
Felicia Stefany Manalu
Ishak Elom Hutabarat
Desri Madinding
Mansur Silaban



WE GROW BIGGER
BETHESDA FAMILY

Selamat atas pertambahan anggota keluarga

Bpk. Randy Marimbunna & Ibu Junita Lumempouw 

Jumat, 3 May 2019
Anak ke 2, Putri

Bpk. Bejamin L. Tobing & Ibu Lindah Sihite 

Kamis, 2 May 2019
Anak ke 3, Putri



Bethesda
Center

Kontribusi Jemaat 
Kontribusi Panitia Pembangunan
Penjualan Perhiasan Emas
Surplus Dana Natal 2018
Sumbangan Luar Kota
Kontribusi Wadah-wadah*
 
  * Wadah PELPRIP (290419)

465,632,700
597,921,100
106,405,000
60,751 ,500

282,000,000
231,731,250

 
1,957,000

15,500.20
1,000.00

per  29 April 2019

TOTAL DANA PEMBANGUNAN

I D R    1 , 7 4 4 , 4 4 1 , 5 5 0 . 0 0
S G D             1 6 , 5 0 0 . 2 0    

109-00-5558855-2

REKEN ING  PEMBANGUNAN

BANK  MAND IR I  A .N .  E L EOS



Contact Us
Koordinator Umum  - Ibu Gembala +62 778 462 323

Bpk. Adi Hartanto Paiman

+62 819 2709 7518

Bpk. Henok Marimbunna

+62 813 6441 0010

Bpk. Agustinus Manulang

+62 852 6464 3414  /+ 62 813 2486 6447 (WA)
Ibu Dian M. Karina

+62 821 7375 5698

Bpk. Bambang Dermawan
+62 811 691 572
Sdr. Octafianus

+62 821 6902 3300
Sdri.  Kezia Trivena Mokorimban
+62 822 8378 8780
Ibu Suharti Bangun

+62 813 6494 6377

Koordinator Pelayanan Musik 
 

Koordinator Pelayanan Pemuji
 

Pelayanan Pria Pantekosta [PELPRIP]
 

Pelayanan Wanita Pantekosta [PELWAP]
 

Pelayanan Keluarga Muda (PELKAM]
 

Pelayanan Pemuda Pantekosta [PELPAP]
 

Pelayanan Remaja Pantekosta [PELRAP]
 

Pelayanan Anak Pantekosta [PELNAP]

SEKTOR ABRAHAM

+62  813  6428 3800   |  HT. Bpk. Hans Siu Hing

Diakonia 

Bpk. Ray Lexie Rorie   |   +62 811 693 233

SEKTOR  ISHAK

+62 812 7011 5326  |  Bpk. Herwin P. Sitorus

SEKTOR  YAKUB

+62  812  7010  295   |  Bpk. Pelita Ketaren

Yayasan ELEOS

Bpk. Immanuel Eko P. |  +62  812  771  2361



GPDI 
BETHESDA
DIRINTIS SEJAK 1994

BERTUMBUH ,  BERBUAH  & KUAT

DAPAT  MENGALIRKAN

KASIH  & BERKAT  ALLAH

KOMPLEKS FASOS BLOK F

NO. 3 LEGENDA MALAKA

62 778 462 323

+62 778 464 747


