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JAWABAN DOA: Sesuai Ukuran Iman
"Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil
berkata:

'Jadilah

kepadamu

menurut

imanmu.'" Matius 9:29
Kita sering tidak mengerti mengapa banyak
orang Kristen tidak mendapatkan jawaban,
kelepasan atau pertolongan dari persoalan
yang dialami, padahal mereka sudah tekun
berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah
dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan.
Apakah kuasa Tuhan sudah berkurang? Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi dan
mempedulikan anak‐anak‐Nya? Ada banyak faktor yang terkadang membuat Tuhan
harus menjawab 'tidak' atau Tuhan menjawab 'tunggu' untuk doa‐doa yang kita pinta.
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Bagaimana kelepasan, pemulihan dan kesembuhan itu terjadi atas dua orang buta yang
mengikuti Tuhan Yesus? Kedua orang buta itu berseru‐seru kepada Tuhan,
"Kasihanilah kami, hai Anak Daud." (Matius 9:27b). Berseru‐seru saja tidak dapat
menyembuhkan! Jika berseru‐seru dan berdoa saja dapat menolong dan memulihkan
keadaan kita, pasti banyak orang sudah memperoleh jawaban atas doanya, sebab
Tuhan mengasihi semua orang
dengan

kasih

Pertanyaan:

yang
mengapa

sama.
ada

orang yang menerima jawaban,
ada pula yang tidak? Apakah
Tuhan pilih kasih? Tidak! Ada
rahasia yang dapat membuka
pintu sorga untuk memberikan
pertolongan kepada setiap kita
yang memerlukannya.
"Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada‐
Nya dan Yesus berkata kepada mereka: 'Percayakah kamu, bahwa Aku dapat
melakukannya?' Mereka menjawab: 'Ya Tuhan, kami percaya.' Lalu Yesus menjamah
mata mereka sambil berkata: 'Jadilah kepadamu menurut imanmu.'" (Matius 28‐29).
Jelas sekali Tuhan tidak berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman orang lain."
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Tuhan bertindak untuk memberikan pertolongan bukan tergantung pada pendeta atau
hamba Tuhan yang mendoakan, tapi menurut ukuran iman kita masing‐masing. Tanpa
didoakan oleh hamba Tuhan pun, jika kita punya iman dan berpegang teguh pada janji
firman Tuhan, kita pasti memperoleh jawaban.
"Kalau sekiranya kamu mempunyai
iman sebesar biji sesawi saja, kamu
dapat berkata kepada pohon ara ini:
Terbantunlah

engkau

dan

tertanamlah di dalam laut, dan ia
akan taat kepadamu." (Lukas 17:6).
Selama

kita

masih

ragu

dan

bimbang, pertolongan Tuhan takkan
pernah kita peroleh, karena itu milikilah iman yang teguh.
Sumber: http://airhidupblog.blogspot.com/
Disiapkan oleh: Wastu Pradhana

Tahun Baru di rumah saja….
Tetap Semangat & Bersuka Cita

Ada banyak produk
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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 silakan klik link berikut:
https://cutt.ly/donordarahsanmare
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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