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ROMBAK (“BONGKAR”) 

BAIT ELOHIM 

Yoh.2:13-21 (ay. 16,19,21) 

Bait Elohim telah berubah 

isi/muatannya dan fungsi serta                 

tujuannya yang benar digantikan 

dengan isi/muatan dan fungsi serta 

tujuan yang tidak benar lagi. Bait 

suci penuh dan sarat dengan   

muatan-muatan lain yaitu berbagai 

kepentingan manusia dan duniawi 

masuk. Rumah Elohim dijadikan 

tempat berjualan berdagang.  

Pedagang-pedagang lembu, 

kambing domba dan pedagang 

merpati dan tempat penukar uang. 

Yang dimaksudkan bait Elohim 

adalah pekerjaan Tuhan yaitu 

gereja-gereja, yayasan-yayasan, 

persekutuan-persekutuan doa, 

tempat/gunung doa, sekolah-

sekolah alkitab, training centre-

training centre, ibadah-ibadah 

raya ,  kebak t ian - kebak t ian                 

kebangunan rohani dan penggilan 

menjadi hamba Tuhan serta        

aktivitas-aktivitas dan lembaga-

lembaga rohani Kristen lainnya 

merupakan tempat dan  lahan   

dimana banyak orang yang lahir 

b a r u  p e n uh  R oh  Ku d u s      

mend iri kan /mengerjakannya     

sehingga banyak orang memberi 

diri dan memasukinya. Tetapi    

semuanya di jalankan dan      

dikerjakan dengan system dagang     

yaitu     perhitungan untuk men-

cari dan mendapatkan keuntungan

-keuntungan jasmani yaitu berkat, 

uang, harta, kedudukan, populari-

tas untuk diri pribadi, keluarga/

anak, istri/suami serta kroni-

kroninya.  Pekerjaan Tuhan                    

merupakan tempat yang pasti    

sebagai lahan usaha/kerja bagi 

banyak orang yang merasa di 

panggil Tuhan dan penuh dengan 

Roh Kudus.      



 

                                                                                                

 menggantungkan kehidupan     

jasmani masa depannya untuk 

meraih keuntungan-keuntungan 

yang  banyak   dan     besar. Yang 

dipikirkan    dan     diperhitungkan 

selalu adalah meraih keuntungan-

keuntungan dari berkat-berkat jas-

mani. Tiap orang dalam pekerjaan 

Tuhan mempunyai program 

kegiatan  rohani yang besar, tinggi

-tinggi dengan target-target sukses 

yang telah dipatokkan untuk   

dikejar dan didapatkan.     Suatu  

pekerjaan     Tuhan yang program-

nya besar, ditunjang dananya yang 

besar dan membuahkan hasil yang 

besar, megah dan termasyur ke-

mana-mana membuat seseorang 

merasa bangga, merasa puas dan 

jaya    secara jasmani saja, karena 

suatu keuntungan/hasil jasmani 

yang dicapai. 

Semua pekerjaan Tuhan 

(baca bait suci) awalnya adalah 

visi dan petunjuk serta urapan Roh 

Kudus. Manifestasi-manifestasi 

dari luarnya yaitu perenca-

naanNya, gambarnya, pemberi-

taannya, kemasannya, ajarannya, 

program jangka panjangnya seolah

-olah petunjuk Roh Kudus, tetapi 

manifestasinya dan basic kekuatan 

penggerak, pengharapan dan ke-

bergantungannya adalah ego    

daging jiwa manusia dan sarana 

fasilitas bendawi sebagai penun-

jangnya bukan Elohim atau Roh 

Kudus. Banyak perhitungan dan 

kepentingan kebutuhan daging 

masuk untuk mendapatkan keun-

tungan-keuntungan jasmani yang 

melimpah dan mewah-mewah. 

Elohim tidak memperoleh 

keuntungan, mendapat tempat 

utama/prioritas utama dalam 

pekerjaan Tuhan itu. Elohim 

hanya sebatas omongan dan slo-

gan-slogan kosong saja. Elohim 

tidak menjadi Tuhan dan raja yang 

berkuasa mutlak mendiami dan 

memerintah pekerjaan itu dan se-

mua orang dalam pekerjaan bait 

suci itu tunduk, takut, lembut, ren-

dah hati menghormati Elohim 

yang maha besar atas rumah Elo-

him itu. Perubahan isi/muatan, tu-

juan serta perubahan fungsi rumah 

Elohim ini membuat Elohim yaitu 

Tuhan Yesus Kristus sangat 

marah/murka datang masuk dalam 

rumah Elohim itu untuk mencam-

buk orang-orang didalamnya dan 

merombak/membongkar rumah 

Elohim yang didalamnya menjadi 

tempat berjualan itu. 

Lidah yang diperguna-
kan dengan bijak akan        
mendatangkan berkat 
bagi   kehidupan kita. 

  

 

                                                              

Memperingati Hari Era Kebangkitan ke II    
Regenerasi Estafet Kepemimpinan Tubuh 
Kristus  se-Tanah Papua ( Lokal Sorong ). 



 

                                                                                                

 

   

 
         BAGI SAUDARA-SAUDARI YANG BERULANG TAHUN 

DI BULAN   PEBRUARI 
   

 KAMI  MENGUCAPKAN: 

“Selamat Ulang Tahun” 

TUHAN  MEMBERKATI 

 

 

 

 

 

 

Keluarga Besar  
Tubuh Kristus Bahagia 

Mengucapkan: 
Selamat Beribadah Bersama Kami 

Di GPI “Jalan Suci” Sorong-Papua 

Bagi Saudara-Saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami 

Shalom Elohim Dahsyat 

 

                                                              

Ya …… Marilah kita berlomba …… memandang Yesus ! 

Bukan memandang diri kita atau kelemahan kita, 

      tetapi memandang DIA yang menguatkan kita, 

 

Bukan memandang diri kita atau iman kita …… 

 

Bukan memandang kelemahan atau kekuatan kita, 

 

Tetapi memandang DIA yang hadirat-Nya adalah hidup iman kita.

       

Bukan memandang dunia dan segala pencobaannya, 

      tetapi memandang DIA yang pernah berkata: 

      “…. kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia                            

      (Yoh.16:33). 

 

Bukan memandang setan atau ancamannya, tetapi memandang Yesus.       

 

Elohim-manusia, Imanuel, Elohim beserta kita,SAUDARA dan  

 RAJA kita. 

 

Memandang Yesus dan hanya Yesus saja! 

 

Memandang Dia dalam segala hal, dalam pencobaan, dalam   

 kesesakan dan kesusahan sebagaimana dalam sukacita dan      

 kemakmuran  dalam Keterasingan dan ketenangan …...

 …………..……………….Amin.- 



 

                                                                                                

Senin, 31-01-2011 

Persid. Pemimpin2 

 

Selasa, 01-02-2011 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

Rabu, 02-02-2011 

Ibadah Raya diRufei 

Ibadah Raya diTiatira 

 

Jumat, 04-02-2011 

PERGAMUS 

LAODEKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

SION KLAMONO 

 

 

Rp. 100.000,- 

 

 

Rp.    30.000,- 

Rp.  110.000,- 

Rp.  200.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.    85.000,- 

Rp. 

Rp. 

 

 

Rp.  370.000,- 

Rp. 

 

 

Rp.    25.000,- 

Rp.    80.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.  100.000,- 

Rp.    76.000,- 

Rp.    38.000,- 

Rp. 

Rp. 

Rp.    63.000,- 

 

Sabtu, 05-02-2011 

Ibadah Injil Masuk 

Tanah Papua …..... 

Ibadah Pemuda di 

LAODEKIA ……. 

SARDIS ……… 

PEMUDA UMUM 

 

 

 

Rp.  250.000,- 

 

Rp.    40.000,- 

Rp.    40.000,- 

Rp.    43.000,- 

 

 

Minggu, 06-02-2011 

                                       

AN. BENDAHARA KOLEKTE 
TUBUH KRISTUS LOKAL 

SORONG,- 

Ibadah Raya di Efesus ………... 

Rp.  675.000,- 

 

                                                              

 

 
 

INFO 

Untuk pengurusan Akte Penyerahan Anak, Akte 
Baptis dan Akte Nikah,    silahkan menghubungi    
sekretariat GPI “Jalan Suci”   Sorong Papua 
 

 

LEMBAR PELAYANAN 
 

BAGI JEMAAT YANG MERINDUKAN PELAYANAN, BISA MENULIS / MENGISI 
“Lembar Pelayanan” dibawah ini  dan  mengirimkannya kembali ke gereja: 
 
NAMA     : ……………………………………………………..   L/P  
 
UMUR     : ……………………………………………………..  TAHUN 
 

ALAMAT : ……………………………………………………..  
                   .……………………………………………………. 
 
TELPON  : …………………………………………………….. 
PELAYANAN YANG DIPERLUKAN:  (BERI TANDA) 
(    ) PELAYANAN PRIBADI / KELEPASAN 
(    ) PELAYANAN PERTOBATAN / PENGINJILAN 
(    ) PELAYANAN BAPTISAN AIR 
(    ) PELAYANAN BAPTISAN ROH KUDUS 
(    ) PELAYANAN PRANIKAH 
(    ) LAIN-LAIN ( SEBUTKAN / TULIS ) ………………………………………………………………….  
 
                                                                       …………………………………………………………………………………… 


