
 

Selama pandemi Covid-19 ini, Bu 

Ena dan suami terus melakukan 

penginjilan dan pewartaan Kabar 

Baik. Melalui pengambilan gambar 

video rekaman yang dishare melalui 

media social dan juga bertemu den-

gan rekan rekan jemaat di luar 

gedung gereja terus dilakukan. Pro-

tokol kesehatan tetap dilakukan 

saat berada di luar rumah terma-

suk saat pewartaan Kabar Baik di 

Hongkong.  

Mohon dukungan dan doa bagi pe-

layanan Bu Ena dan suami di 

Hongkong. Kiranya banyak jiwa yang 

dimenangkan dan dipersembahkan 

kepada Tuhan melalui pelayanan 

yang dilakukan oleh Bu Ena dan 

suami. Kemuliaan hanya bagi nama 

Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 

Amin. 

Kaum muda adalah penggerak 

utama gereja dalam bertumbuh. 

Semangat dan kekuatan yang ada 

menjadi modal yang baik dalam 

melakukan pelayanan oleh kaum 

muda. Dukungan dari kaum yang 

lebih dewasa yang sudah mempun-

yai pengalaman hidup semakin 

memperkuat dan memperlengkapi 

kaum muda dalam melayani Tuhan 

di gereja. 

Pelayanan bukan hanya di dalam 

gedung gereja tetapi juga di dunia 

nyata. Waktu yang digunakan untuk 

kehidupan di luar gereja harus 

menjadi kesempatan bagi pewar-

taan kasih Tuhan yang dimaksimal-

kan dalam pemanfaatannya. Ke-

sempatan di masa muda akan ada 

batas waktunya saat beranjak usia 

dewasa.  

Kaum Muda dan Remaja Gereja Baptis 

Indonesia Karunia Tuhan mengundang 

Bu Ena untuk sharing tentang bagai-

mana kehidupan beliau dan suami 

dalam melayani Tuhan melalui misi 

penginjilan di Hongkong. Kegiatan dila-

kukan secara live dan diskusi pada 

hari Sabtu, 25 April 2020 malam mulai 

jam 19.00 WIB. Melalui persekutuan 

online, kaum muda dan remaja GBI 

Karunia Tuhan berdiskusi dan semakin 

bersemangat untuk melayani Tuhan 

dalam kehidupan sehari hari. Lika liku 

dan romantika penginjilan di luar 

negeri dirasakan oleh Bu Ena dan 

suami. Sukacita dalam Tuhan inilah 

yang dibagikan kepada kaum muda dan 

remaja GBI Karunia Tuhan. Ada be-

berapa kaum muda dari Gereja Baptis 

lain yang turut bergabung dalam 

persekutuan online ini. 

Bangkitkan Semangat Misi 

Menjadi Murid yang Mengasihi Tuhan, Mengasihi Sesama dan Menjangkau Dunia 
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