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Pastor’s Message
Galatia 1:1-5

Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh
seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa,

yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada

jemaat-jemaat di Galatia:
kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa

kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus,
yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk

melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut
kehendak Allah dan Bapa kita.

Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin.
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Pastor’s Message
Galatia 1:6-9

Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang
oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti

suatu injil lain,
yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan

kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang
memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil

yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali

lagi: jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil,
yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah

dia.
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Pastor’s Message

Galatia 1:10

Jadi bagaimana sekarang: adakah kucari kesukaan
manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba

berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih
mau mencoba berkenan kepada manusia, maka

aku bukanlah hamba Kristus.
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