Pokok Doa GII Hok Im Tong Rajawali
Rabu, 23 Januari 2019

Pokok Doa GII Hok Im Tong Rajawali
Rabu, 23 Januari 2019

GEREJA
A. Minggu 27 Januari 2019 : Doakan Ibadah Minggu
1. Kebaktian Umum 1 dan 2 dilayani : Bpk. Teddy Mulyono
2. Kebaktian Remaja dilayani : Ev. Daniel Agustinus
3. Kebaktian Sweety Kids : guru-guru Sweety Kids.
Doakan agar Tuhan urapi setiap pelayan (usher, padus, song leader, singer,
pemusik, audio, multi media). Doakan latihan padus dan singer. Doakan
agar jalannya ibadah berlangsung penuh hikmat.
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1. CG PriaKornelius
Yang akan diadakan hari Minggu, 27 Januari 2019, Pkl. 18.00. Tema: Your
Impact on Your Family. Pembicara: Pdt. Bong San Bun. Agar seluruh Pria
di bawah 50 Tahun dapat hadir dan terbangun suatu komunitas pria yang
solid.
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2. Program dan kegiatan Divisi Anak
Doakan salah satu program Divisi Anak yaitu Hobi membaca Alkitab
agar dapat dilaksanakan dengan baik dan melalui program ini membawa
anak-anak menyukai firmanTuhan sejak kecil.

2. Program dan kegiatan Divisi Anak
Doakan salah satu program Divisi Anak yaitu Hobi membaca Alkitab
agar dapat dilaksanakan dengan baik dan melalui program ini membawa
anak-anak menyukai firmanTuhan sejak kecil.

3. Divisi Remaja:
Doakan pertumbuhan Remaja GII Rajawali agar di tahun ini para remaja
semakin bertumbuh dalam iman dan terbangun suatu komunitas yang
saling peduli dan mengasihi. Doakan Ev Novi sebagai Pembina agar Tuhan
memberikan hikmat dan kekuatan.

3. Divisi Remaja:
Doakan pertumbuhan Remaja GII Rajawali agar di tahun ini para remaja
semakin bertumbuh dalam iman dan terbangun suatu komunitas yang
saling peduli dan mengasihi. Doakan Ev Novi sebagai Pembina agar Tuhan
memberikan hikmat dan kekuatan.

4. CG
Doakan pergerakan CG di GII Rajawali agar di tahun ini semakin
bertumbuh dan para PCG agar semakin antusias dalam melayani.
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5. Ret-ret Guru Sweety Kids GII HokIm Tong
Doakan ret-ret Guru-guru Sweety Kids dengan Departemen Anak yang
akan di adakan Kamis sd Sabtu, 24 sd 26 Januari 2019, agar dapat berjalan
dengan baik dan terjalin suatu koordinasi yang baik sehingga pelayanan
Sweety Kids di tahun ini dapat ditingkatkan
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6. Bangsa dan Negara
Doakan kemajuan bangsa dan negara agar Tuhan terus memberkati dan
memberikan kemajuan dalam segala bidang. Doakan kondisi politik
menjelang Pemilu di bulan April agar tetap kondusif dan terjaga kesatuan
bangsa dan negara.
Jemaat:
1. Pa Ijan serangan jantung agar Tuhan memulihkan
2. Jemaat yang sedang mencari pekerjaan agar Tuhan membuka jalan bagi
mereka
3. Anggota keluarga jemaat yang belum ke gereja dan belum percaya agar
Tuhan mengetuk pintu hati dan menyelamatkan mereka.
Pertanyaan CG:
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1. Sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani roda kehidupan ini, siapa yang
seharusnya kita dengarkan dan ikuti agar hidup kita berkenan dan
berbahagia ? Mengapa ?
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2. Agar kita mampu mengikuti pimpinan Tuhan dengan baik di tengah
godaan-godaan dunia yang ada, diantaranya kita harus:
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Tuhan itu dan melalui sarana apa kita dapat mendengarkan suara
Tuhan?
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Langkah kongkrit apa yang akan Saudara ambil untuk tetap teguh
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