




Lukas 20: 9-19



Apa yang Kita Baca di
Lukas 20: 9-19?

 Seorang Tuan yang menyewakan kebun 
anggurnya pada penggarap-penggarap. Ketika 
tiba musimnya, Ia meminta hasil kebunnya.

 Penggarap-penggarap tidak mau 
memberikannya bahkan membunuh anak si 
empunya kebun

 Sang tuan murka dan menghukum penggarap-
penggarap

 Kebun itu akan diserahkan pada penggarap-
penggarap yang lain

 Penggarap-penggarap tidak mau



Apa yang Kita Pelajari?
1. Sadar kita hanyalah punya hak garap 

bukan hak milik

2. Kita harus menggarap dengan 
sungguh

3. Kita harus memberikan hasil garapan 
pada Sang Empunya

4. SangTuan tegas, akan menghukum 
penggarap yang tidak jujur



Cara 

Menjadi
Penggarap
yang 
Bertanggung

jawab



 Kenali apa saja yang menjadi
hak garap kita

 Garap dengan baik & benar

 Berikan kepada yg Empunya



Ok

Siap
Sedia

Penuhi
Misi

Hak garap Pengurus & Penatua KOMBAS 



Hak Garap Tiap Orang

Masyarakat

Kerja/
sekolah

Geraja

Keluarga

Aku

24 - 7 - 1 - 52 – 365 - 70



Apa Yang Akan Kulakukan?

Pilihan kita menjadi
penggarap yang 
dibinasakan atau yang 
akan dipercaya terus oleh
Sang Empunya?

Apa Pilihan Saudara?



Maka Kata tuannya itu
kepadanya: “Baik sekali

perbuatanmu, hai hambaku
yang baik dan setia; engkau

telah setia memikul
tanggungjawab dalam
perkara yang kecil, aku

akan memberikan kepadamu
tanggungjawab dalam

perkara yang besar. 
Masuklah dan turutlah

dalam kebahagiaan
tuanmu”. Mat. 25: 21



Ok

Siap
Sedia

Penuhi
Misi



KOMBAS adalah revitalisasi
dari Wilayah/Persekutuan 
Wilayah >>>> Apa ciri-ciri
Vitalitas?

Kombas Sebagai Strategi baru
dalam pengembanganGKI



KOMBAS – BASIC COMMUNITY

Landasannya adalah Teologi
Pembebasan
Orientasi dasarnya adalah praksis nyata

sebagai penerjemahan iman dalam
kenyataan hidup sesehari. >>>> 
kenyataan hidup apa yang perlu
terjemahan iman
Pusatnya adalah Alkitab sebagai sumber

inspirasi perjuangan pembebasan >>>> 
Bagaimana firman Tuhan dijadikan
sentral?



Pemberdayaan umat: warga
jemaat gereja menjadi pelaku-
pelaku aktif yang menjalankan
tugas panggilan Gereja >>>>? 

Para pemimpin gereja dan umat
saling percaya melangkah
bersama menata dunia baru
yang lebih adil >>>>>?



Menjadi ‘wadah publikasi / informasi’ bagi
warga jemaat tentang kegiatan dan program  
GKI  KOWIS >>>> Bentuk, hasil?

Melakukan komunikasi yang efektif mengenai
kondisi warga jemaat yang membutuhkan
perhatian, perlawatan, untuk membangun
kepedulian antar jemaat GKI KOWIS dan
menyebar luaskan >>>> cara/bentuk?

Memfasilitasi warga jemaat GKI KOWIS untuk
dapat melakukan tugas kesaksian & pelayanan
terutama untuk internal dan masyarakat di
sekitarnya >>>> bentuknya? 



Ok

Siap
Sedia

Penuhi
Misi



KOMBAS merupakan wadah 
fungsional, yang bertumbuh sesuai 
potensi dan kebutuhan 
lingkungannya masing-
masing, terpencar, tetapi tetap dalam 
struktur gereja. >>>> apa potensi 
KOMBASmu



 Para anggota KomBas saling mendengar, saling 
menghargai setiap pribadi dan pendapat, saling 
mengilhami tanpa membatasi kebebasan 
untuk mengambil sikap >>>> seberapa sdh 
terwujud?

 KomBas bukan sebagai cabang administratif gereja 
GKI KOWIS.

 KomBas menampakan nilai kekristenan dan 
melakukan kegiatan kongkret menyadi berkat bagi 
orang lain >>> contoh berkat apa?



Kepemimpinan dalam KomBas
bersifat partisipatif – keputusan
diambil bersama seluruh anggota
secara demokratis>>> bagaimana di
lapangan?

Pengurus berfungsi sebagai
konvokator (penghimpun) dan
fasilitator (pemerlengkap) dalam
kombasnya >>>> ????



Komunitas yang berdoa.

Merayakan rahmat Tuhan

Terbuka bagi masyarakat luas dan dunia

Menyapa kehidupan manusia

Mendayagunakan seluruh anggota
masyarakat

Menghadirkan kasih dan keadilan Tuhan

SIFAT - AKTIVITAS KOM-BAS:







• GKI 
KOWIS

Majelis

• Anggota
Peng
Kombas

Pengurus

Kombas
• Dunia

nyata

Masyarakat


