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10 Ayat Emas Pengampunan
Dosa

menyebabkan

kita

merasa terasing dari Tuhan
dan sesama. Kita takut mohon
ampun

dari

Tuhan.

Kabar

Baiknya: pengampunan adalah
kodrat

Tuhan.

Pengampun.

Ia
Berikut

Maha
ini

beberapa ayat emas yang meneguhkan keyakinan kita akan keindahan rahmat
pengampunan Tuhan:
1) Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan [1Yoh 1: 9].
2) Dan Aku tidak lagi mengingat dosa‐dosa dan kesalahan mereka [10:17].
3) Sebab di dalam Dia dan oleh darah‐Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan
dosa, menurut kekayaan kasih karunia‐Nya, yang dilimpahkan‐Nya kepada kita dalam
segala hikmat dan pengertian [Ef 1: 7‐8].
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4) Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari
antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang
terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di
dalam Kristus telah mengampuni kamu [Ef 4: 31‐32].
5) Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan
mengampuni kamu juga [Mat 6: 14].
6) Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat‐malaikat Allah
karena satu orang berdosa yang bertobat [Luk 15: 10].
7) Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan
mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan
bagimu sebagai Kristus [Kis 3: 19‐20].
8) Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah
memberontak terhadap Dia [Dan 9: 9].
9) Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan
pelanggaran dari sisa‐sisa milik‐Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam murka‐Nya untuk
seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? [Mikha 7: 18].
10) Marilah, baiklah kita beperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan
menjadi putih seperti bulu domba [Yes1:18].
Sumber: https://christusmedium.com/2020/07/10‐ayat‐emas‐pengampunan/
Disiapkan oleh: Laurentius Melvin Pratama
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Tahun Baru di rumah saja….
Tetap Semangat & Bersuka Cita

Ada banyak produk
makanan/vitamin/ kebutuhan
dasar dan layanan yang layak
dicoba.
Ayo kita belanja dan beli‐beli di
LapaKita... kalau bukan kita,
siapa lagi...?

http://www.parokibintarojaya.id
/lapakita
Aplikasi SanMaReKu, klik
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.anseras.sanma
reku&hl=en

LapaKita dari dan untuk warga SanMaRe...
Selamat berbela rasa
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Bapak / Ibu / Saudara
/I calon pendonor
terkasih,

Bersama ini kami
sampaikan rencana
kegiatan DONOR
DARAH SanMaRe
bekerjasama dengan
PMI Lebak Banten sbb:
Sabtu, 23 Januari 2021
Pk 08.00 sd 12.00
Lokasi : Basement
Gereja SanMaRe

Link pendaftaran dan skrining kesehatan akan dibagikan pada H‐7 yaitu pada
tanggal 16 Januari 2021.
Informasi lebih lanjut silakan hubungi No.Hp relawan :
Wahyu : 0812 1836 025
Wastu : 0818 0634 6448
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Mengundang Bapak/Ibu sekalian pada misa online WarSen
Hari: Jumat, 22 Januari 2021
Pukul: 10.00
Misa dibawakan secara konselebrasi oleh Romo Lucky dan Romo Nong
Link misa: https://youtu.be/AxU6kR‐PETY
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INFORMASI UMUM GEREJA SANMARE ‐ PAROKI BINTARO JAYA

JADWAL MISA

ADORASI EKARISTI

Harian: Senin s/d Sabtu 06.00 WIB

MISA REQUIEM di gereja

Minggu: 09.00 WIB

Tidak ada,

Jumat Pertama: 06.00 WIB

karena gereja belum dibuka untuk

Melalui Live Streaming YouTube:

aktivitas umum.

live.parokibintarojaya.id

PENYELIDIKAN KANONIK (dengan perjanjian)
Hari Rabu, 17.00 – 18.30 WIB : Romo Lucky Nikasius, Pr.
Hari Kamis, 17.00 – 18.30 WIB : Romo Sylvester Nong, Pr.

KANAL INFORMASI DIGITAL
Website: www.parokibintarojaya.id
Instagram: @parokibintarojaya
Facebook Group: SanMaReBintaroJaya
Youtube: live.parokibintarojaya.id
Aplikasi Android: SanMaReKu
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