
PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

Rp.    93.000,- 

Rp.  105.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  140.000,- 

Rp.    90.000,-    

Rp.  153.000,- 

Rp.    63.000,- 

Rp.    70.000,- 

 

JUMAT,    29   JULI   2011 

Ibadah Raya di rufei 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah dijemaat Tiatira 

Rp. 469.000,- 

Rp. 399.000,- 

Rp.    

RABU,    27   JULI   2011 

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

Rp.   60.000,- 

Rp. 215.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 245.000,-     

Rp. 138.000,- 

Rp. 103.000,-  

Rp.   50.000,- 

SELASA,    26   JULI    2011 

Persid. Pemimpin2 Rp 190.000,- 

SENIN,    25  JULI    2011 

IBADAH PEMUDA UMUM: 

MINGGU,   1   AGUSTUS   2011  

Rp.   125.000,-   

SARDIS  

EFESUS 

Rp.      36.000,- 

Rp.      40.000,- 

SABTU,    30   JULI   2011 

Ibadah Raya di Rufei Rp.1.308.000,- 

Peti DIAKONIA Rp.1.295.000,- 

Ibadah dijemaat Tiatira Rp.   100.000,- 

Ibadah Pemuda dijemaat:  

 

AN. BENDAHARA 

TUBUH KRISTUS 

L0KAL SORONG                                                          

SK. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI Nomor DJ III/Kep/HK.005/92/3781/2002 

Sekretariat: Jl. Danau Tigi Ds.J. Mamoribo Rufei PO.BOX 1064       

Nomor Telp. 0951-323585, SORONG-PAPUA 

MINGGU  7  Agustus  2011 

Perlu  Waktu 

Tidak ada jalan pintas menuju 
kedewasaan. 

Dibutuhkan bertahun-tahun bagi 
kita untuk bertumbuh menuju 
kedewasaan, dan dibutuhkan semusim 
penuh bagi buah-buahan untuk menjadi 
tua dan matang. Hal yang sama berlaku 
untuk buah-buah Roh. Pengembangan 
karakter yang serupa dengan Kristus 
tidak bisa tergesa-gesa. Pertumbuhan 
rohani, seperti halnya pertumbuhan fisik, 
membutuhkan waktu. 

Bi la  ki ta  mencoba untuk 
mematangkan buah dengan cepat, buah 
itu kehilangan rasanya. Di Amerika, 
tomat biasanya diambil belum matang 
dari pohonnya, sehingga buah itu tidak 
akan membusuk selama pengiriman ke 
toko-toko. Lalu sebelum dijual, tomat-
tomat yang Hijau ini disemprot dengan 
gas CO2 untuk membuatnya merah 
dengan segera. Tomat-tomat yang di gas 
bisa dimakan, tetapi rasanya tidak bisa 
menandingi rasa tomat yang masak di 
pohon yang dibiarkan matang secara 
perlahan. 

Sementara kita khawatir tentang 
seberapa cepat kita bertumbuh, TUHAN  
memperhatikan seberapa kuat kita 
bertumbuh. TUHAN memandang 
kehidupan kita dari dan untuk kekekalan, 
karena itu Dia tidak pernah tergesa-gesa. 

Ada beberapa perbandingan dalam 
proses pertumbuhan rohani kita dengan; 

Strategi yang digunakan Sekutu 
dalam Perang Dunia II untuk 
membebaskan pulau-pulau di Pasifik 
Selatan. Pertama, mereka akan 
“mengurangi kekuatan” sebuah pulau, 
dengan memperlemah perlawanan yaitu 

menembaki kubu pertahanan musuh 
dengan bom-bom dari kapal-kapal lepas 
pantai. Berikutnya, sebuah kelompok 
kecil marinir akan menyerbu pulau 
tersebut dan mendirikan sebuah 
“pangkalan”, yakni sebuah bagian kecil 
dari pulau tersebut yang bisa mereka 
kendalikan. Segera setelah pangkalan 
tersebut diperoleh, mereka akan memulai 
proses yang lama untuk membebaskan 
sisa pulau itu, sedikit demi sedikit 
wilayah. Akhirnya  keseluruhan pulau 
akan dikuasai, tetapi bukan tanpa 
beberapa pertempuran yang merugikan. 

Ketika kita membuka diri kita 
kepada Kristus, TUHAN mendapatkan 
sebuah “pangkalan” di dalam kehidupan 
kita. Kita mungkin mengira bahwa kita 
telah menyerahkan seluruh kehidupan 
kita kepada Dia, tetapi yang sebenarnya 
ialah, ada banyak hal dalam kehidupan 
kita yang bahkan tidak kita sadari. Kita 
hanya bisa memberi kepada TUHAN 
sebanyak yang kita pahami pada waktu 
itu. Itu tidak apa-apa. Begitu Kristus 
diserahi sebuah pangkalan, Dia memulai 
operasi untuk mengambil alih lebih 
banyak dan lebih banyak wilayah sampai 
seluruh kehidupan kita sepenuhnya 
menjadi milik Dia. Akan ada pergumulan 
dan pertempuran, tetapi hasilnya tidak 
akan pernah meragukan. TUHAN telah 
berjanji bahwa “TUHAN sendiri yang 
memulai pekerjaan yang baik itu padamu, 
dan saya yakin Ia akan meneruskan 
pekerjaan itu sampai selesai.”  

Alkitab berkata,”Sampai kita semua 
telah mencapai....,kedewasaan penuh, dan 
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan 
kepenuhan Kristus.” [Efesus 4:13] 
Keserupaan dengan Kristus merupakan 
tujuan akhir kita, tetapi perjalanan kita 
akan berlangsung seumur hidup. 

Zaman ini kita terobsesi dengan 
kecepatan, tetapi TUHAN lebih tertarik 
pada kekuatan dan stabilitas ketimbang 
kecepatan. Kita ingin hasil    yang   cepat,  

Untuk segala sesuatu ada masanya, 

untuk apapun di bawah langit ada 

waktunya.     Pengkhotbah 3:1 



 UNTUK TUBUH KRISTUS LOKAL 
SORONG 

 
SETIAP HARI MINGGU PAGI JAM 07.30 

DIHARUSKAN BAGI PARA TUA-TUA, 
HAMBA-HAMBA TUHAN, TEAM MUSIK, 

SINGERS UNTUK HADIR MENGIKUTI 
DOA PAGI SEBELUM IBADAH RAYA DI 

MULAI. 
TUHAN YESUS MEMBERKATI 

 
KEGIATAN DI JEMAAT TETAP 

BERJALAN SEPERTI BIASA SESUAI 
DENGAN PETUNJUK DAN RENCANA 
TUHAN YAITU KEGIATAN JEMAAT 
ELOHIM DI RUMAH-RUMAH, DOA 

MALAM, PERSIDANGAN ILAHI 
JEMAAT,  IBADAH PERJAMUAN 

KUDUS DI JEMAAT  SERTA IBADAH 
PEMUDA DI JEMAAT. 

Bagi saudara-saudari yang berulang tahun 

Di bulan AGUSTUS ini, kami ucapkan : 

“ Selamat Ulang Tahun ” 
 

Tuhan Yesus Memberkati ……. 

Catatan 

jalan pintas, solusi di tempat. Kita menginginkan sebuah khotbah, sebuah seminar, 

atau sebuah pengalaman yang akan dengan cepat memecahkan semua masalah, 

menyingkirkan semua pencobaan, dan melepaskan kita dari semua penderitaan yang 

berkembang. Tetapi kedewasaan yang sejati tidak pernah dihasilkan dari satu 

pengalaman tunggal, tidak peduli betapa hebatnya atau mengharukannya pengalaman 
itu. Pertumbuhan itu berlangsung secara berangsur-angsur. Alkitab berkata, 

“Kehidupan kita secara berangsur-angsur menjadi semakin terang dan semakin indah 

ketika TUHAN memasuki kehidupan kita dan kita menjadi serupa dengan Dia.” 

Untuk Sekolah Minggu Paling Yahut  

Jangan Lupa Ya .... Adik-Adik? 

Setiap hari Minggu pagi, jam 09.00 WIT & Rabu jam 19.00 
WIT ( kita bersekutu, bermain, belajar dan berdoa bersama 

di ruang belajar SBTC ) 

 

Menerima teguran itu tidaklah mudah. Karena 

kelemahan kita sebagai manusia, maka respons 

alami kita adalah membuat dalih & membela diri, 

persis seperti yang dilakukan oleh Adam & Hawa 
di taman Eden. Namun jika kita bijak, maka 

disiplin & teguran bisa jadi memperbaiki kinerja 

kita. Cara terbaik untuk menanggapi teguran 
adalah: SOPAN & PROFESIONAL. Hindari 

sikap membela diri, jangan menyerang balik. 

Sebaliknya dengarkan komentarnya dengan cermat 
& ramah. Jika anda salah, segera akui kesalahan 

anda & perbaiki kinerjanya. Berterimakasihlah 

pada mereka yang menegur. Ketika anda 

memperlihatkan sikap rendah hati, maka orang-
orang akan kagum & terkesan dengan performance 

[perbuatan] anda. Alkitab mengajarkan bahwa kita 

tidak perlu takut menghadapi teguran. Orang yang memperhatikan & 
merespon dengan bijak teguran-teguran, justru akan dihormati & disegani. 

Amsal 13:18. kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, 
tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati.          HALELUYA .............................   
 PRAISE  THE  LORD !!! 

MENGABAIKAN 
TEGURAN 

PEMBERITAHUAN 
 

Bagi jemaat yang akan melayani pada hari ibadah Minggu dan ibadah 

Rabu,  diharapkan untuk membersihkan gedung ibadah pada hari Sabtu 

dan pengaturan  dikembalikan pada jemaat masing-masing. 

 

      Terima kasih, TUHAN Yesus memberkati. 


