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YANG 

DIGERAKKAN OLEH TUJUAN
Minggu   45   (Tanggal 07hb Nov  - 13hb Nov 2011)

Pengajaran:  Sila  baca  Hari  13  -  Penyembahan  yang  Menyenangkan  Allah 
(Ms113-120)

Perbincangan:

1. Kongsikan  apa  yang  sdr  terima  dari  pembacaan  sdr?  Rujuk  kepada  Kerja 
tambahan dalam muka surat 120.

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: Markus 12:30

Kesimpulan: Allah  menginginkan  segenap  diri  sdr.  Allah  tidak  tertarik  pada 
komitmen separuh hati, ketaatan sebagian, dan sisa-sisa waktu dan uang kita. Dia 
menginginkan pengabdian penuh sdr, bukan sedikit dari kehidupan sdr. Ingat Allah 
senang bila penyembahan kita tepat. Allah senang bila penyembahan kita bersifat 
otentik. Allah senang bila penyembahan kita melibatkan akal budi. Allah senang 
bila penyembahan kita bersifat praktis. 

Topik Doa:  Pekerja Misi Malaysia
a)  Doalah  utk  Pr  Albert  Tan  yang  melayani  sebagai  Kordinataor  /  Penasihar 
gereja2 LPN  supaya  Tuhan memberi beliau hikmat dalam membawa 7 gereja2 
LPN dalam satu kerjasama yang kuat dan sehati utk Kerajaan Tuhan di Penang

b) Doalah supaya pekerjaan Misi dgn suku Bru di Laos akan berhasil terutama 
dalam membantu suku Bru menanam pokok Jatropha untuk mengestrak minyak 
dari buahnya

c) Doalah bahawa Tuhan akan mencukupi segala keperluan pelayanan Pr Albert 
Tan dan pelindungan Tuhan bagi beliau dan seisi keluarga.

Minggu 46 (Tanggal 14hb – 20hb Nov 2011)

Pengajaran: Sila baca Hari 14 – Ketika Allah Terasa Jauh (Ms 121-127)

Perbincangan:

1. Kongsikan  apa  yang  sdr  terima  dari  pembacaan  sdr?  Rujuk  kepada  Kerja 
tambahan dalam muka surat 127

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: Ibrani 13:5

Kesimpulan: Allah itu nyata ada, tidak peduli apa yang sdr rasakan. Mudah untuk 
menyembah  Allah  pada  saat  segala  sesuatu  berjalan  baik  dalam kehidupan  sdr 
tetapi bagaimana kalau  keadaan tidak menyenangkan? Tingkat penyembahan yang 
terdalam adalah memuji Allah meski pun menderita, mengucap syukur kepada-Nya 
pada  saat  pencobaan,  dan  mengasihi  Dia  ketika  Dia  terasa  jauh.  Allah  akan 
menguji kita dengan waktu-waktu di mana kita tidak bisa mengalami hadirat-Nya.  
Tujuan adalah untuk mendewasakan kita. Respon kita pada waktu itu harus seperti 
Ayub: jujur dan terbuka kepada Allah, pusatkan perhatian pada keberadaan Allah, 
sifat-Nya yang tidak berubah, Allah yang menepati janji-janji-Nya dan ingat apa 
yang Allah telah kerjakan bagi sdr.
 
Topik Doa: Tim Pelayanan ke SIB Lutong, Miri, Sarawak
a) Doalah utk Pr Alan, Pr Theofilus & Pr Dimin yang akan melayani di Gereja SIB 
Lutong  dalam  Pria  Sejati  &  Excellent  Worshipper  supaya  Allah  akan  bekerja 
dalam hidup kaum Pria & juga jemaat menjadi penyembah yang benar.

b) Doalah utk Tim P & P FGAC yang melayani dalam Konsert di SIB Lutong akan 
memberi persembahan yang baik bagi kemuliaan Tuhan dan setiap anggota akan 
tetap fokus semasa pelayanan di Miri

c)  Doalah utk dana kewangan  TIM  ke Miri  sebab kos pesawat  ke sana sangat 
tinggi.



Minggu   47   (Tanggal 21hb - 27hb Nov 2011)

Pengajaran: Sila baca Hari 15 – Dibentuk untuk Keluarga Allah (Ms 131-136)

Perbincangan:

1. Kongsikan  apa  yang  sdr  terima  dari  pembacaan  sdr?  Rujuk  kepada  Kerja 
tambahan dalam muka surat 136 

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: Efesus 1:5

Kesimpulan: Sdr  dibentuk  untuk  keluarga  Allah.  Allah  menginginkan  sebuah 
keluarga,  dan  Dia  menciptakan  sdr  untuk  menjadi  bagian  di  dalamnya.  Inilah 
tujuan  kedua  Allah  bagi  kehidupan  sdr,  yang  Dia  rencanakan  sebelum  sdr 
dilahirkan. Bila kita menempatkan iman kita di dalam Yesus, Allah menjadi Bapa 
kita,  kita menjadi aank-anak-Nya,  orang-orang percaya  menjadi saudara-saudara 
kita,  dan  gereja  menjadi  keluarga  rohani  kita.  Dalam  Yesus  kita  menjadi 
pewarisnya Allah. Cara mengumumkan bahwa kita sebagian keluarga Allah adalah 
melalui sakramen Baptisan Air. Hak Istimewa yang terbesar bagi kehidupan kita 
adalah apabila kita dilayakkan untuk masuk dalam keluarga Allah melalui Tuhan 
Yesus.

Topik Doa: Rhema Blessed Church, Sabah
a)  Doalah  utk  pemimpin  gereja  mereka  Pr  Jeffery  Kumin bahawa  beliau  akan 
memuridkan lebih banyak pemimpin inti dan percayakan mereka dalam pelayanan 
di gereja.

b) Doalah utk jemaat  Rhema Blessed Church ini akan bangkit dan dipenuhi oleh 
kasih Kristus utk menjangkau jiwa-jiwa.

c)Doalah  utk  pemuda/i  Rhema  Blessed  Church  bahawa  mereka  akan  menjadi 
teladan  yang  baik  bagi  semua  pemuda/i  di  Kota  Kinabalu  yang  menjaga 
kekudusan pribadi dan menjadi penyembah yang benar.

Minggu 48 (Tanggal 27hb - 04hb Dis 2011)

Pengajaran: Sila baca Hari 16 – Hal yang Paling Penting (Ms 137-143) 

Perbincangan:

1. Kongsikan  apa  yang  sdr  terima  dari  pembacaan  sdr?  Rujuk  kepada  Kerja 
tambahan dalam muka surat 143.

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: Galatia 5:14

Kesimpulan: Seluruh kehidupan berkisar pada kasih. Karena Allah adalah kasih, 
pelajaran  terpenting  yang  Dia  ingin  sdr  pelajari  di  dunia  adalah  bagaimana 
mengasihi.  Di  dalam  mengasihilah  kita  paling  menyerupai  Dia.  Allah  ingin 
keluarga-Nya  dikenal  melalui  kasihnya  lebih  dari  melalui  hal  lainnya.  Ingat 
kehidupan  tanpa  kasih  benar-benar  tidak  berharga.  Kasih  akan  berlangsung 
selamanya. Kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita. Pernyataan kasih terbaik 
adalah dengan memberi waktu. Inti dari kasih bukanlah apa yang kita pikirkan atau 
kerjakan atau berikan kepada orang lain, melainkan seberapa banyak kita berikan 
diri kita sendiri. Waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang.

Topik Doa: YAYASAN SALURAN INTERNATIONAL (Pak Elmer)
a) Doalah utk pelayanan pak Elmer & ibu Victoria yang ada di hujung Utara 
Sumatra supaya mereka diberi kekuatan yang baru kerana pelayanan mereka 
kepada orang2 M akan berhasil & di lindungi Allah

b)Doalah utk pekerja  mereka akan  Justin  & Lidia  yang melayani  di  desa  akan 
menemui penerobosan yang lebih besar.

c)  Doalah  utk  sekolah  tadika & sekolah  bahasa  Inggeris  mereka  akan  menjadi 
saluran menyampaikan injil dalam kontek tempatan & budaya.


