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DIGERAKKAN OLEH TUJUAN
Minggu   39   (Tanggal 26hb Sept  - 02hb Okt 2011)

Pengajaran:  Sila  baca  Hari  Ketujuh  –  Alasan  Untuk  Segala  Sesuatu 
(Ms 59-65)

Perbincangan:

1. Kongsikan apa yang sdr terima dari pembacaan sdr? Rujuk kepada Kerja 
tambahan dalam muka surat 65.

2. Bagaimana kebenaran itu mengubah pemikiran dan tindakan sdr?
3. Sila berkongsi satu tindakan yang sdr bertekad untuk melakukan kerana 

sdr faham kebenaran itu? (Ingat Yakobus 1: 22-25.)

Semua anggota komsel di dorong berkongsi!

Ayat Hafalan: Roma 11:36

Kesimpulan: Segala sesuatu adalah bagi Tuhan. Tujuan utama alam semesta 
adalah  menunjukkan  kemuliaan  Allah.  Hidup  bagi  kemuliaan  Allah  adalah 
prestasi terbesar yang bisa kita capai dengan kehidupan kita. Untuk menjalani 
sisa hidup sdr bagi kemuliaan Allah, sdr perlu mengubah prioritas-prioritas sdr, 
jadwal sdr, hubungan-hubungan sdr, dan segala hal lainnya. Kehidupan yang 
sesungguhnya dimulai dengan menyerahkan diri sdr sepenuhnya kepada Yesus 
Kristus.
 
Topik Doa: Tabernacle Of Grace (TOG) (LPN – Gereja Jaringan)
• Doalah  supaya  kepimpinan  Gereja  TOG  dapat  memuridkan  jemaat 

mereka menghasilkan murid-murid yang memuridkan dunia. 
• Doalah  supaya  melalui  pelayanan  Gereja  TOG  ini  ramai  jemaat  akan 

memenangkan jiwa melalui pemuridan mereka
• Doalah supaya jemaat Gereja TOG akan tetap menyokong VISI & MISI 

gereja “Memuridkan Gereja untuk Memuridkan Dunia.
• Doalah  supaya  kepemimpinan  Gereja  TOG akan  melatih  & mengutus 

banyak jemaat keluar sebagai missionaris ke negeri-negeri yang Tuhan 
telah memanggil mereka.

Minggu 40 (Tanggal 03hb – 09hb Okt 2011)

Pengajaran: Sila baca Hari Kelapan – Direncanakan bagi Kesenangan Allah 
(Ms 69-74)

Perbincangan:

1. Kongsikan apa yang sdr terima dari pembacaan sdr? Rujuk kepada Kerja 
tambahan dalam muka surat 74

2. Bagaimana kebenaran itu mengubah pemikiran dan tindakan sdr?
3. Sila berkongsi satu tindakan yang sdr bertekad untuk melakukan kerana 

sdr faham kebenaran itu? (Ingat Yakobus 1: 22-25.)

Semua anggota komsel didorong berkongsi!

Ayat Hafalan: Mazmur 149:4

Kesimpulan: -Sdr direncanakan bagi kesenangan Allah. Sdr Allah tersenyum 
atas  kelahiran  sdr.  Kalau  kita  memahami  bahwa  Allah  senang  dengan  kita 
maka kita tidak akan rasa minder dan tidak berarti lagi. Segala perbuatan sdr 
yang mendatangkan kesenangan bagi Allah merupakan tindakan penyembahan. 
Dan  Firman  Tuhan  berkata  “Bapa  menghendaki  penyembah-penyembah.” 
Ingat  Penyembahan  bukanlah  untuk  kepentingan  sdr  dan  penyembahan  itu 
lebih dari nyanyian saja tetapi adalah kehidupan sdr. (Roma 12:1)

Topik Doa: KEBAKTIAN FGAC BAHASA Chinese
♦ Doalah  supaya  melalui  pelayanan  FGAC  Bahasa  Chinese  ini,  ahli 

keluarga2  jemaat  dapat  mengenal  kasih  Allah  dan  diselamatkan 
ke dalam kerajaan sorga melalui setiap teladan dan sikap perbuatan baik 
dari jemaat.

♦ Doalah supaya jemaat FGAC Bahasa Chinese akan tetap menyokong VISI 
& MISI Gereja FGAC dan menghasilkan Kristen Pemenang.

♦ Doalah  supaya  kepemimpinan  FGAC  Bahasa  Chinese  akan  melatih 
banyak  jemaat  yang  komit  menjadi  pemimpin  yang  berteladan 
di komunitas mereka. 

♦ Doalah  untuk  jemaat  FGAC  Bahasa  Chinese-Hockien  akan  mengalami 
peneborosan dalam pelayanan mereka 



Minggu   41   (Tanggal 10hb - 16hb Okt 2011)

Pengajaran:  Sila  baca  Hari  Kesembilan  –  Apa  yang  Membuat  Allah 
Tersenyum? (Ms 75-83)

Perbincangan:

1. Kongsikan apa yang sdr terima dari pembacaan sdr? Rujuk kepada Kerja 
tambahan dalam muka surat 83 

2. Bagaimana kebenaran itu mengubah pemikiran dan tindakan sdr?
3. Sila berkongsi satu tindakan yang sdr bertekad untuk melakukan kerana 

sdr faham kebenaran itu? (Ingat Yakobus 1: 22-25.)

Semua anggota komsel di dorong berkongsi!

Ayat Hafalan: Mazmur 147:11

Kesimpulan: Kita hidup untuk membuat Allah senyum, karena menyenangkan 
Allah adalah tujuan pertama hidup sdr. Allah tersenyum bila kita mengasihi 
Dia  di  atas  segalanya.  Allah  tersenyum  ketika  kita  mempercayai  Dia 
sepenuhnya.  Allah tersenyum ketika kita menaati  Dia dengan sepenuh hati. 
Allah tersenyum bila kita memuji dan bersyukur kepada-Nya terus-menerus. 
Allah tersenyum bila kita menggunakan kemampuan kita.

Topik Doa: Pekerja Misi (Thailand)

 Doalah untuk sdri Wendy Phung yang sedang menanallisa dan menulis 
bahasa  suku  di  utara  Thailand  sebab  pada  masa  ini  kesihatan  beliau 
terjejas  (sakit  mata,  dan  sentiasa  sakit  kepala,  juga  telinga  selalu 
berdengung) ini menggangu pekerjaannya.

 Doalah  untuk  dana  pekerjaan  sdri.  Wendy  Phung  mencukupi  sebab 
pekerjaan beliau memerlukan banyak pembelanjaan dan beliau sekarang 
perlukan computer laptop baru.

 Doalah supaya Tuhan akan melindungi sdri.  Wendy Phung dari serang 
Iblis  &  roh2  jahat  keatasnya  kerana  pekerjaan  beliau  akan  membuka 
mata suku2 terbabit mengenal kebenaran dan menerima Tuhan Yesus 
sebagai juruselamat mereka.

Minggu 42 (Tanggal 17hb - 23hb Okt 2011)

Pengajaran: Sila baca Hari Kesepuluh – Inti Penyembahan. (Ms 85-93) 

Perbincangan:

1. Kongsikan apa yang sdr terima dari pembacaan sdr? Rujuk kepada Kerja 
tambahan dalam muka surat 93.

2. Bagaimana kebenaran itu mengubah pemikiran dan tindakan sdr?
3. Sila berkongsi satu tindakan yang sdr bertekad untuk melakukan kerana 

sdr faham kebenaran itu? (Ingat Yakobus 1: 22-25.)

Semua anggota komsel di dorong berkongsi!

Ayat Hafalan: Roma 6:13

Kesimpulan: Inti  penyembahan  adalah  berserah  diri.  Allah  menginginkan 
kehidupan sdr seluruhnya.  Ada tiga penghalang yang merintangi penyerahan 
diri  total  kita  kepada  Allah:  Ketakutan,  Keangkuhan,  dan  Kebimbangan. 
Berserah diri kepada Allah adalah cara terbaik untuk hidup. Semua pendekatan 
lainnya menghasilkan keputusasaan, kekecewaan, dan perusakan diri sendiri. 
Sekarang adalah waktu sdr untuk berserah diri, kepada kasih karunia, kasih dan 
hikmat Allah.

Topik Doa: Bkt Mertajam Baptist Church (LPN–Gereja Jaringan)

 Doalah  supaya  kepimpinan  BMBC  dapat  memuridkan  jemaat  mereka 
untuk bertumbuh sebagai murid Yesus yang memuliakan Allah. 

 Doalah  supaya  melalui  pelayanan  BMBC  ini  ramai  jemaat  akan  & 
memperlengkapi  supaya diubahkan dalam gambaran Kristus.

 Doalah supaya jemaat BMBC akan tetap menyokong VISI & MISI gereja 
“Memuridkan Gereja untuk Memuridkan Dunia.

 Doalah supaya kepemimpinan BMBC akan memuridkan jemaat mereka 
untuk  menjadi  teladan  yang  baik  dalam  perhubungan,  karaktor,  dan 
pekerjaan lalu mempengaruhi komunitas Bt. Mertajam.



Minggu 43 (Tanggal 24hb Okt  - 30hb Okt 2011)

Pengajaran: Sila baca Hari Kesebelas – Menjadi Sahabat-sahabat Karib Allah 
(Ms 95-101)

Perbincangan:

4. Kongsikan apa yang sdr terima dari pembacaan sdr? Rujuk kepada Kerja 
tambahan dalam muka surat 101.

5. Bagaimana kebenaran itu mengubah pemikiran dan tindakan sdr?
6. Sila berkongsi satu tindakan yang sdr bertekad untuk melakukan kerana 

sdr faham kebenaran itu? (Ingat Yakobus 1: 22-25.)

Semua anggota komsel di dorong berkongsi!

Ayat Hafalan: Mazmur 25:14

Kesimpulan: Allah  ingin  menjadi  Sahabat  baik  sdr.  Persahabatan  dengan 
Allah  dimungkinkan  hanya  karena  kasih  karunia  Allah  dan  pengorbanan 
Yesus. Kita bisa mengeratkan perhubungan ini dengan terus-menerus bercakap 
dengan Allah, dan dengan terus menerus merenungkan Firman-Nya sepanjang 
hari.

Topik Doa: KEBAKTIAN FGAC BAHASA INGGERISS
 Doalah  supaya  melalui  pelayanan  FGAC  Bahasa  Inggeris  ini,  ahli 

keluarga2  jemaat  dapat  mengenal  kasih  Allah  dan  diselamatkan 
ke dalam kerajaan sorga melalui setiap teladan dan sikap perbuatan baik 
dari jemaat.

 Doalah supaya jemaat FGAC Bahasa Inggeris akan tetap menyokong VISI 
& MISI Gereja FGAC dan menghasilkan Kristen Pemenang.

 Doalah  supaya  kepemimpinan  FGAC  Bahasa  Inggeris  akan  melatih 
banyak  jemaat  yang  komit  menjadi  pemimpin  yang  berteladan 
di komunitas mereka. 

 Doalah  untuk  jemaat  FGAC  Bahasa  Inggeris  akan  mengalami 
peneborosan dalam pelayanan mereka 

Minggu 44 (Tanggal 31hb Okt  - 06hb Nov 2011)

Pengajaran:  Sila  baca  Hari  Kedua  belas  –  Mengembangkan  Persahabatan 
Anda dengan Allah (Ms 103-111)

Perbincangan:

7. Kongsikan apa yang sdr terima dari pembacaan sdr? Rujuk kepada Kerja 
tambahan dalam muka surat 111.

8. Bagaimana kebenaran itu mengubah pemikiran dan tindakan sdr?
9. Sila berkongsi satu tindakan yang sdr bertekad untuk melakukan kerana 

sdr faham kebenaran itu? (Ingat Yakobus 1: 22-25.)

Semua anggota komsel di dorong berkongsi!

Ayat Hafalan: Mazmur 25:14

Kesimpulan: Allah ingin  menjadi  Sahabat  baik  sdr.  Kedekatan  sdr  dengan 
Allah  bergantung  pada  pilihan  sdr.  Sdr  harus  berusaha  mengembangkan 
persahabatan sdr dengan Allah. Sdr harus memilih untuk jujur terhadap Allah. 
Sdr  harus  memilih untuk menaati  Allah di  dalam iman.  Sdr harus  memilih 
untuk  menghargai  apa  yang  Allah  menghargai.  Sdr  harus  merindukan 
persahabatan dengan Allah lebih dari segala yang lain.

Topik Doa : PEKERJA MISI (Nepal)
 Doalah  untuk  Pr  Paul  Subba  &  Tim  mereka  yang  melatih  pekerja2 

fulltime supaya setiap pekerja akan menjadi perintis yang baik.
 Doalah untuk Pr Paul Subba & Tim supaya Tuhan akan memenuhi dana 

mereka  sebab  mereka  sangat  memerlukan  dana  setiap  kali  mereka 
adakan training untuk melatih pekerja2 fulltime.

  Doalah  supaya  Tuhan  akan  dapat  menolong  pekerja2  fulltime  yang 
berada ditempat gempa bumi dan memberi  pertolongan bagi  mereka 
yang miskin.


